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 ارزش کل معامللات 
بورس کاالی ایران در 
8 ماهه نخست امسال در دو بخش بازار فیزیکی و مالی با 
رشد 126 درصدی رو به رو شد و به بیش از 1.347 هزار 

میلیارد ریال رسید.
به گزارش »پیام اقتصادی بورس کاال« آمار معامات بازار 
فیزیکی بورس کاالی ایران در 8 ماهه سال 97 حاکی از 
آن است که در این بازار و در مجموع بیش از 17 میلیون 
و 243 هزار تن محصول به ارزشلی حدودی 544 هزار 
میلیارد ریال داد و ستلد شد که حجم معامات نسبت 
به ملدت مشابه سال گذشته تقریبا تغییری نداشت اما 

ارزش معامات با رشد 80 روبه رو شده است.

  تاالر کشاورزی
بر این اساس در 8 ماهه سللال 97 و در تاالر محصوالت 
کشاورزی یک میلیون و 739 هزار و 317 تن محصول به 
ارزشی بالغ بر 24 هزار و 472 میلیارد ریال داد و ستد شد 
که حجم و ارزش معامات این تاالر در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته با کاهش حجم  4 و افزایش ارزش 

نزدیک به 16 درصدی مواجه شده است.
در این تاالر  1میلیون و 481 هزار و 515 تن گندم، 52 
هزار و 70 تن روغن خام، 159  هزار و 669  تن شللکر، 
21 هزار و 652 تن جو، یک هزار و 420 تن خرما، 3هزار 
و 300 تن دانه های روغنللی و 66 تن زعفران به فروش 
رسیده اسللت. همچنین مقدار یک میلیون و 60 هزار 
عدد جوجه یک روزه گوشتی نیز طی 8 ماهه امسال مورد 

معامله قرار گرفته است. 

  تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی
همچنین طبق آمار 8 ماهه بیش از 7 میلیون و 155 هزار 
و 566 تن محصول به ارزش بیش از 141 هزار میلیارد 
ریال در تاالر فلللرآورده های نفتی به فروش رفت که 
حجم و ارزش محصوالت معامله شللده در این تاالر به 
نسبت مدت مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش یک و 

رشد 132درصدی را تجربه کرد.
در این تاالر بیش از سه میلیون و 255 هزار تن وکیوم 

باتوم، سه میلیون و 16 هزار تن قیلر،  507 هزار و 70 تن 
للوب کات، 252 هزار و 628 تن گوگرد، 62 هزار و 566 
تن روغن، 23 هزار و 130 تن ساپس واکس و 33 هزار 

و 113 تن عایق رطوبتی معامله شد .
در تاالر محصوالت پتروشیمی بورس کاال نیز طی 8 ماه 
امسال، بیش از سه میلیون و 166 هزار تن محصول به 
ارزش بیش از 183 هللزار میلیارد ریال داد و ستد شد 
که حجم و ارزش معامات این بازار نیز رشللد 19 و 94 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشتله تجربه 
کرده است. به این ترتیب در این تاالر دو میلیون و 169 
هزار و 78 تن مواد پلیمری،  996 هزار و 686 تن مواد 
شیمیایی و 970  تن گازها و خوراک ها به فروش رسید.

  تاالر صنعتی و معدنی
آمار معامات  تاالر محصوالت صنعتللی و معدنی نیز 
نشان می دهد که طی 8  ماهله امسللال، بیش از پنج 
میلیون و 132 هلزار و 305 تلن محصول به ارزش بیش 
از 191 هزار میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفت که 
ایلن تاالر رشد 56 درصدی ارزش معامات نسبت به 
مدت مشابه سال گذشللته را تجربله کرد. در این تاالر 
چهار میلیون و 349 هزار و 910  تن فوالد ، 176 هزار 
تن آهن اسفنجی ، 153 هزار و 230 تن مس ، سه هزار 
و 800 تن کنسانتره مولیبدن معامله شد. همچنین 88 
تن طا به ارزش بیش از 283 هزار میلیون ریال در این 

تاالر مورد معامله قرار گرفت. 

  بازار فرعی
حجم معامات بللازار فرعی طی 

8 ماهلله 54 هللزار و 935 تن 
محصول به ارزش بیش از دو 

هزار میلیارد ریال مورد داد 
و ستد قرار گلرفت  کله 

ایلن تاالر کاهش 

59 درصلدی حجم و رشد 17درصلدی ارزش معامات 
نسبت بله ملدت مشابه سال گذشته را تجربه کرد .

  بازار مشتقه
همچنین آمللار معامات قراردادهای مشللتقه بورس 
کاالی ایران بیانگر آن است که در مجموع در این بازار 
9 میلیون و 723 هلزار و 154 قرارداد به ارزش بیش از  
750 هزار میلیارد ریال منعقد شد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشللد 377 درصدی حجم و 160 
درصدی ارزش معامات را نشان می دهد . به این ترتیب 
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه  بیش از 9 میلیون و 709 
هزار قرارداد آتی به ارزش بیش از  750  هزار میلیارد ریال 
منعقد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 
386 درصدی حجم و 161 درصدی ارزش رو به رو شده 
است . در ایلن مدت همچنین 13 هزار و 202  قرارداد 

اختیار معامله منعقد شد .

  بازار مالی
همچنین در 8 ماهه  امسللال و در بازار مالی  که شامل 
اوراق سلف موازی استاندارد ، گواهی سپرده کاالیی و 
صندوق سرمایه گذاری اسللت، بیش از یک میلیارد و 
676 میلیون و 731 هزار قللرارداد به ارزش بیش از 53 

هزار میلیارد ریال منعقد شد .

 آمار 8 ماهه   
زیر     ذ   ره بین

  امید امانی
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هنوز بسللیاری از فعللاالن بازارهللای فلزات و 
پتروشللیمی شللرایط معامات کاالها قبل از 
تاسیس بورس کاال را از یاد نبرده اند. شرایطی که در روند معامات انواع و اقسام 
تخلفات و دور زدن های قانون رقم می خورد و نه نام و نشانی از خریداران باقی 
می ماند و نه اطاعاتی از بازار مصرف در اختیار بود. به عبارت دیگر در آن زمان، 
عمده معامات در اختیار گروه های خاص قرار داشت که به دلیل داشتن روابط 
نزدیک با برخی مدیران میانی شرکت های تولیدی، نهایت سوء استفاده را از 
نبود شفافیت بر سر بازار کاالی کشور می کردند. اما از سال 82 که بورس فلزات 
تهران و در ادامه بورس کشاورزی و راه اندازی بورس کاالی ایران رقم خورد، آن 
دسته از افراد نیز به دلیل انجام معامات زیر چتر شفافیت، از گلوگاه های اصلی 
بازار به حاشیه رانده شدند. به این ترتیب مقاومت در برابر رشد و بالندگی بورس 
کاالی ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه خیلی هم جای تعجب ندارد. 

از آخرین نمونه های مقاومت این افراد در مسیر شفاف سللازی اقتصاد ایران، 
می توان به پافشللاری و اصرار آنها بر لزوم قیمت گذاری دستوری طی ماه های 
اخیر و همزمان با نوسانات ارزی اشاره کرد. احتساب قیمت پایه محصوالت در 
بورس کاال آن هم با نرخی پایین تر از قیمت های واقعی بازار، دریچه ای جذاب را 
در مقابل واسطه هایی باز می کرد که فرصت استفاده از شکاف بزرگ قیمت های 
دولتی و آزاد را فراهم می سللاخت؛ رویدادی که پس از چند ماه ارائه اطاعات 
از سوی مسووالن بازار سللرمایه و به همت نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی 
و همراهی معاون اول رییس جمهور و وزیللر صنعت، معدن و تجارت، متوقف 
شد و امروز تعادل و آرامش به واسطه کشف واقعی قیمت ها در تاالر معامات 
حاکم شده است.  در همین زمینه حسین ساح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران 
در گفت و گوی اختصاصی با »پیام اقتصادی بورس کاال« گفت: بورس کاال به 
عنوان یک بازار سللازمان یافته کمک و نقش چشم گیری را در فرآیند عرضه، 

حسین سالح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از کارکردهای بورس کاال در اقتصاد می گوید

 شفافیت
 پادزهر فساد اقتصادی

  رویا ذوالفقاری
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تقاضا و کشف قیمت رقابتی مجموعه کاالهای عرضه شده در این بورس ایفا 
می کند. وی افزود: اهمیت بورس کاال در شللرایطی مثل امروز که تحریم و 
اختاالت عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، نمایان می شود و بیشتر می توان 
از توانایی های این بللورس جهت کاهش التهاب بازارهللای داخلی و بهبود 
وضعیت موجود در بازار استفاده کرد. سللاح ورزی به رویدادهای چندماه 
اخیر ناشی از نوسانات ارزی اشاره و بیان کرد: هر چند که برخی از مسایل 
مانند بحث قیمت گذاری از سوی برخی نهادهای باالدستی در بورس کاال، 
زمینه ناراحتی برخی از مصرف کنندگان، صنایع پایین دستی و باالدستی 
را فراهم کرد، اما باید توجه کرد که در روند بازار نباید دخالت دستوری رقم 
بخورد و همه عوامل اقتصادی باید به سللازوکار بورس کاال به عنوان نهادی 
مهم و موثر در ایجاد شللفافیت اقتصادی احترام بگذارند.  نائب رئیس اتاق 
ایران افزود: با توجه به اینکه بللورس کاال در فضای اقتصاد رقابتی به عنوان 
یک ابزار مدرن و شناخته شده محسوب می شود و به شفافیت، ایجاد رقابت 
و عملکرد بهتر نظام بازار کمللک می کند، بنابراین بهتر اسللت تا تدابیری 
جهت عرضه محصوالت تولیدی تولیدکنندگان به بورس کاال اتخاذ شود. 
همچنین اگر شرایطی مهیا شود تا کل زنجیره تولید محصوالت از باالدستی 
و پایین دسللتی در بورس کاال معامله شللود، شللاهد یک زنجیره شفافیت 
اطاعاتی در کشور خواهیم بود که این اطاعات به طور حتم برای اقتصاد و 
فعاالن اقتصادی ارزشمند است. به گفته او، اجبار تولیدکنندگان به فروش 
محصوالتشان با نرخ های پایین تر از قیمت واقعی باعث مرگ تدریجی تولید 
می شود از این رو به دلیل وجود بورس کاال به عنوان بازاری شفاف در کشور، 
نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و قیمت ها در بورس کاال و در مقابل 
دیدگان مسووالن می تواند نظارت و تنظیم شود. نائب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران گفت: نظام قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در تعیین قیمت از 
سابقه طوالنی در کشور و دنیا به خصوص طی 40 سال اخیر برخوردار است، 
در اغلب مواقع این اقدام به عنوان یک سیاست شکست خورده تلقی شده و 
هیچ گاه در کشور با نتیجه و جواب مثبتی همراه نبوده است. وی خاطرنشان 
کرد: اولین نکته قیمتگذاری دستوری این است که چنین اقدامی برخاف 
تفکرات، مکانیسللم بازار و همچنین اصل رقابت پذیری در بازار بوده است 
که این اقدام، زمینه ایجاد رشد، توسللعه و افزایش کیفیت کاالها در بازار را 

از بین خواهد برد. 

   نادیده گرفتن هزینه های تولید
سللاح ورزی اظهار داشللت: نظام تولیدی کشللور از اجزای خاصی 
برخوردار اسللت، دسللتمزد، هزینه های مالی، عوارض و حمل و نقل 
به عنوان اجزای اصلی قیمت تمام شللده در تولیللد یک محصول به 
شمار می روند که در پیش گرفتن سیاسللت قیمتگذاری دستوری به 
معنای نادیده گرفتن تمام این عوامل و بروز مشللکات عدیده برای 

تولیدکنندگان می شود.
سللاح ورزی به نقش بورس کاال در افزایش کیفیت محصوالت تولیدی 
تاکید و بیان کرد: بورس کاال به واسطه مکانیسللم نظارت و نیز ضرورت 
رصد بر کیفیت محصوالت عرضه شللده، ضمن کمک به افزایش کیفیت 
محصوالت تولیدی به دلیل رقابتی بودن قیمت ها، به طور حتم بر کیفیت 
محصوالت نهایی تاثیرگذار بوده است. اینکه در مکانی کاالی باکیفیت تر 
با درج تقاضا و قیمت بیشللتری از سللوی خریداران روبه رو شود، مسلما 

شرکت ها را به تولید محصوالت کیفی ترغیب می کند. 
نائب رئیس اتاق ایللران در ادامه بلله دوران قبل از تاسللیس بورس کاال 
اشاره کرد و گفت: مشللکات عدیده ای در سللال های قبل از راه اندازی 
بورس کاال بللرای تولیدکننللدگان و مصرف کنندگان وجود داشللت که 
از جمله آنها می توان به قیمت گذاری دولتی محصوالت و سللود بسللیار 
ناچیز تولیدکنندگان، عدم شللفافیت از روند تولید و فروش محصوالت، 
شبکه های داللی قدرتمند و رسیدن مواد اولیه با قیمت های بسیار باال به 
دست مصرف کنندگان است که طی این سال ها بافت همگی این مشکات 
به واسطه بورس کاال ترمیم شده است. ساح ورزی معتقد است، در واقع 
از زمان تشللکیل بورس کاال در اقتصاد بود که رانت و واسطه گری ها در 
مبادالت کاالیی کمرنگ شد و اثر حواله و سهمیه بندی کاالها در اقتصاد 
به حداقل رسید.  وی در پایان جایگزینی ضابطه و قانون به جای رفتارهای 
سلیقه ای و برخی روابط در تخصیص کاالها را از دیگر مزیت های بورس 
کاال برشمرد و گفت: بورس کاال، بازاری رسمی است که هرچه این دست 
بازارهای رسمی و شفاف را در اقتصاد تقویت کنیم، به نفع تولید و مردم 
عمل کرده ایم. در همین راستا امروز معامات کاالها در بورس از قواعد و 
مقررات خاصی پیروی می کنند و به هیچ عنوان نمی توان در این سیستم 

به صورت سلیقه ای عمل کرد.  
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بررسی روند پیدایش 
و تکامللل بورس های 
کاال در جهللان حاکی از آن اسللت که ظهور و بسللط 
فعالیت های این گونه بازارها در عرصه اقتصاد کشورها 
از قللرن 19 به بعللد در پی پاسللخ گویی بلله برخی از 
نیازمندی های اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی 

تنگناها و موانع در بازار کاالها بوده است.
به  عبللارت  دیگر، وجللود  برخی مشللکات  در  بازار  
کاال )چه  در  بخللش  عرضه، تقاضا  و  چلله  در  بخش  
توزیع ( و  به تبع آن نوسانات  قیمت کاالها و همچنین 
برخی از نارسایی ها و ناکارآمدی های بازارهای سنتی 
از یک طرف و مزایللا و منافع راه انللدازی بورس های 
کاال و توانمندی آنها در رفع مشللکات فوق الذکر از 
طرف دیگللر، مهم ترین انگیزه و عواملی هسللتند که 
موجب پدیدار شدن بورس های کاال در صحنه اقتصاد 

کشورهای مختلف گشته اند.
افزون براین، نارسللایی های بازار سنتی در شکل های 
نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان 
تضمین های الزم برای معامله گران از مهمترین دالیل 
راه اندازی بورس های کاالیی در کشورهای جهان بوده 
است. در چنین شرایطی راه اندازی بورس های کاالیی و 
به تبع آن، استفاده از ابزارهای مشتقه به ایجاد یک نظام 
سازمان یافته دادوسللتد و توزیع کاالها در کشورهای 
مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای 
کشورها تسهیل نموده است. از این رو هم اکنون صدها 

بورس کاالیی مدرن در سراسر جهان دایر است.

بازارهای کاالیی که مهم تریللن بخش اقتصادی یک 
کشور محسوب می شوند، شامل محصوالت باالدستی 
مثل نفت خام تا صنایع میان دستی و پایین دستی در 
حوزه های معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی 
و صنعتی هسللتند. بدیهی اسللت جمعیللت بیش از 
80 میلیونی ایران نیز با این وسللعت، تنوع زیستی و 
مواهب طبیعی، برای گذران معاش، ناگزیر به اتکا به 
ظرفیت های بخش کاال در مقایسلله با بخش خدمات 
اسللت؛ به ویژه اینکه با توجه به ظرفیت های مختلف 
کشللورمان در زمینه نفت و گاز، معللادن، محصوالت 
کشللاورزی و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در 
خاورمیانه، نیاز به بورس کاالی وسللیع تر در سللطح 
مرجعی برای تعیین قیمت کاالهای مختلف در منطقه 
بیشتر از پیش احساس می شود. بنابراین داشتن یک 
بازار متشکل و منسجم برای مبادالت کاالیی در کشور، 

سنگ بنای توسعه است.
بورس کاال با شللکل دهی یک بازار منسجم، اطاعات 
قیمتی و حجمی قابل اتکا در اقتصللاد برای کاالهای 
مختلف ایجاد کرده و این اطاعات عاوه بر فرصت های 
مناسللب سللرمایه گذاری، ظرفیت های کلی اقتصاد 
را مشللخص می کنللد. بنابرایللن سیاسللت گذاران، 
سللرمایه گذاران و فعللاالن، امکان ارایلله تحلیل های 
اقتصللادی و مالی برای توسللعه سللرمایه گذاری ها و 
تولید را پیدا می کننللد. از طرفی با توسللعه ابزارهای 
نوین مالی در بورس کاال، از جمله ابزارهای مشللتقه، 
سلف و قراردادهای آتی و اختیارات، امکان کاهش یا 
حذف ریسک خرید کاالها فراهم شده تا تولیدکننده و 
مصرف کننده، بتوانند بسته به نیاز خود، برنامه تولید 
و مصرف خود را بللا بکارگیری ابزارهای مختلف 
اجرایی کنند و از نوسللانات قیمت ها در آینده 
مصون بمانند. به طور مثال کشاورزی که 
دغدغه کاهش قیمت گندم تولیدی 
خللود را دارد و همچنیللن از طرف 
دیگر شرکت کشللت و صنعتی 
که دغدغلله افزایللش قیمت 
آن را دارد، بللا مبادللله یک 
قرارداد آتی گندم یا با انتشار 
و دادوسللتد تعدادی قرارداد 
اختیار روی دارایی پایه گندم، هر 
دو می توانند روی قیمت محصوالت 
و مواد اولیه مد نظر خود برای فصول 
بعد برنامه ریزی کنند و انضباطی که 
در تولید شللکل می گیرد، در کان 
اقتصاد تاثیرات مثبت خود را خواهد 

داشت.

با توجه به ظرفیت های مناسللب بخش های معدنی، 
کشاورزی و فرآورده های نفتی و پتروشیمی در ایجاد 
اشتغال در کشور، بورس کاال توانسته است با تسهیل 
مبادالت کاالهای نهایی و مواد اولیه تولید در این بخش 
ها، به توسعه اشتغال و بهره گیری کامل از فرصت های 
کاری کمک کند. در این راستا، این بازار مالی زیرساخت 
الزم برای اجرای طرح های حمایتی و تشویقی خود از 
جمله خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی را 
با کمک ابزارهای نوین مالی مثل گواهی سپرده کاالیی 
و اوراق اختیللارات و آتی ها میسللر کللرده و در نهایت 
توانسته فرصت های اشتغال را با به کارگیری عوامل و 

ظرفیت های تولید، حداکثر کند.
به این ترتیب، بورس کاالی ایللران در حالی به منظور 
ایجاد بازاری منسجم، سازمان یافته و قانونمند برای 
تسهیل داد و ستد نقدی و آتی کاال که در آن قیمت ها 
به صورت شفاف و در اثر تقابل آزاد عرضه و تقاضا کشف 
می شود، راه اندازی شد که از جمله مهم ترین اهداف از 
راه اندازی این بازار می توان به سامان دهی بازار کاالهای 
خاص نظیر محصوالت فلزی، معدنی، کشاورزی و انرژی 
و پتروشیمی از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات 
و منافع طرفین معامله و کشف قیمت کاالها براساس 
تعامل و تقابللل عرضه و تقاضا و نیاز بللازار و نیز حذف 
واسطه گری و واسطه های غیرضروری در معامات و 
خرید و فروش مستقیم بین فروشنده و خریدار اشاره 
کرد. افزون بر این، کاهش نوسانات مخل بازار و امکان 
انتقال ریسک، کاهش ریسک بین فروشنده و خریدار به 
دلیل اجرای عملیات از طریق اتاق پایاپای، امکان انجام 
معامات نقدی و آتی کاال با استفاده از ابزارهای مناسب 
و نیز فراهم سازی تسهیات مالی برای خرید و فروش از 

دیگر اهداف راه اندازی این بازار به شمار می رود.

   ویترینی پر از کاالهای رنگارنگ

طبق آخرین آمار ثبت شللده در پایان آبان ماه سللال 
1397، بللورس کاالی ایران با عرضلله و معامله 184 
قلم کاالی اساسللی و مواد اولیه واسطه ای مختلف در 
54 زیرگروه اصلی توانسته پس از گذشت 11 سال از 
آغاز فعالیت خود، به متنوع ترین بازار متشکل کاالیی 
ایران و به عبارت بهتر، چهارراهی بزرگ و حائز اهمیت 

بورس کاال به متنوع ترین بازار کاالیی کشور تبدیل شده است 

یک بورس، صدها صنعت
  سودابه کیوان فر
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در مسللیر اقتصاد ایران تبدیل شود. معامله این تعداد 
کاالی مختلف به صورت متمرکللز و یکپارچه در یک 
بازار می تواند نشللانی از گسللتردگی حضور بورس در 
میان صنایع مختلف و وسللعت بازار کاالیی کشللور 
باشللد تا بورس کاال با ارتباط مستقیم و غیرمستقیم 
خود با صدها صنایع، متنوع ترین بازار کاالیی کشللور 

قلمداد شود.
در حللال حاضر بللورس کاالی ایللران به داد و سللتد 
نقد، نسیه و سلف 184 کاال شللامل انواع محصوالت 
پتروشللیمی و فرآورده های نفتی، صنعتی و معدنی و 
کشاورزی در ایران می پردازد و از ابزارهای نوین مالی از 
جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله نیز برای توسعه 
معامات کاالیی بهره می برد که این تعداد کاال توسط 
726 شللرکت پذیرش شللده داخلی و 112 شرکت 

پذیرش شده خارجی در بورس کاال عرضه می شود.

   کاالهای بورسی سر سفره های ایرانی

 
گستردگی معامات کاالیی از طریق بورس کاال تا جایی 
افزایش یافته که رد پای آن را می توان در صدها صنعت 
مشاهده کرد. بطوریکه طی مدت فعالیت بورس کاالی 
ایران، پذیرش و قابل معامله شللدن انواع محصوالت 
کشاورزی در زیرگروه هایی مثل کنجاله، ذرت، شکر، 
پسته، پنبه، زیره، زعفران، عدس، نخود، جو، برنج، خرما، 
روغن، کشمش، گندم، چای، مرغ منجمد، دانه های 
روغنی، تخم مرغ و سایر محصوالت، امکان مبادله طیف 
وسیعی از کاالهای کشاورزی را برای فعاالن میسر کرده 
است. ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی با اتکا به ظرفیت هللای بورس کاالی 
کشور، قیمت تضمینی دو محصول جو و ذرت کشور را 
جایگزین خرید تضمینی کرده است که این امر، بار مالی 
دولت را برای حمایت از اشتغال کشاورزان، به یک سوم 
کاهش داده است. در جریان سیاست قیمت تضمینی، 
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی خود را با تحویل 
به انبارهای استاندارد تحت نظارت بورس کاال، تبدیل 
به گواهی سللپرده کاالیی کرده و آن را در بورس کاال 
عرضه می کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت 
به قیمت تضمینی اعام شده، مابه التفاوت آن از سوی 
دولت به تولیدکنندگان پرداخت شده است. افزون بر 
این، با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته، بازیگران 
و فعاالن گواهی سپرده کاالیی، آتی ها و اختیارات و سایر 
اوراق بهادار مبتنی بر انواع محصوالت کشاورزی مثل 
گندم، جو و ذرت، با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری 
کاالیی، گسترده تر شده و با فرهنگ سازی و آموزش 
این ابزارهای نویللن مالی در بین کشللاورزان، امکان 
برنامه ریزی متناسب با ظرفیت های تولید و پیش فروش 
کاال با قیمت مشللخص برای این قشر موثر در جامعه 

فراهم خواهد شد. گستردگی حوزه فعالیت بورس کاال 
در بخش کشاورزی تا حدی گسترش یافته که می توان 
گفت بورس کاالی ایران به سللفره های مردم نیز راه 
یافته و در ابعاد مختلف زندگی و کاالهای مصرفی مردم 
می توان نشانه هایی از کاالهای مبادله شده در این بازار 
را یافت. بطوریکه از معامات محصوالت و فرآورده های 
کشاورزی از آرد و گندم، شللکر، خرما و انواع حبوبات 
گرفته تا زعفران و مرغ منجمد، تخم مرغ که به صورت 
مستقیم توسط اقشار مختلف جامعه در زندگی روزمره 
آنها مورد استفاده قرار می گیرد، در بورس کاالی ایران 
عرضه می شود. همچنین سایر اقامی که در صنعت 
تولید مواد غذایی و دارویی کاربرد دارد و نیز محصوالتی 
که با صنعت دام و طیور مرتبط است، در این بازار قابلیت 

معامله و خرید و فروش دارد.
افزون بر این، دانه های روغنی قابل استفاده در صنعت 
تولید انواع روغن های خوراکی و محصوالتی همچون 
پسته، برنج، چای، ذرت دانه ای و علوفه ای، جو دامی و 
صنعتی، انواع کنجاله، تفاله و کنسانتره های محصوالت 
کشاورزی نیز در این تاالر خرید و فروش می شود که 
تمامی این کاالها و محصوالت در صنایع و بخش های 
متعددی تولیدی کاربرد داشته و چرخ صنایع مختلفی 

را به حرکت در می آورد.

   از تولید لوازم خانگی تا ساخت پروژه های 
ملی عمرانی 

 
در بخش دیگر، می توان به انواع کاالهللا و لوازم مورد 
استفاده مردم اشللاره کرد که به نوعی مواد اولیه برای 
تولید و سللاخت آنها از بسللتر بورس تامین می شود. 
چراکه اقامی همچون فوالد، انواع محصوالت فلزی و 
معدنی همچون سنگ آهن، مس، آلومینیوم و سیمان 
در ساخت و تولید کاالهای مصرفی مردم کاربردهای 
فراوانللی دارنللد. بطوریکلله در صنعت فوالدسللازی، 
ساختمان سازی، سللاخت درب و پنجره های فوالدی 
و آلومینیومی، تولیللد خودرو، تولیدکننللدگان لوله 
و پروفیل، انواع ظروف آلومینیومی و مسللی و سللایر 
محصوالت برقی و فلزی و نیز تولیدکنندگان سللیم و 
کابل های مسی مورد نیاز برای صنعت برق و لوازم برقی 
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی مورد معامله قرار 
می گیرد و به این ترتیب این تاالر بورس برای ساخت 
کاالهای واسللطه ای و نهایی مصرفی مللردم، صنایع 
مختلفی را درگیر تهیه و تامین کاالهای موردنیاز از این 
بازار می کند. یادآوری این موارد بر لزوم ایجاد عدالت 
و شفافیت در روند معامات کاالها تاکید می کند که 
براساس اعام نظر مسووالن و کارشناسان، راه اندازی 
بورس کاال در اقتصاد کشور توانسته در ایجاد عدالت و 

شفافیت کمک های شایانی به متولیان امر کند.  

    چرخش موتور تولید صنایع پایین دست 
پتروشیمی به کمک بورس

 
همچنین اگللر به تللاالر محصللوالت پتروشللیمی و 
فرآورده های نفتی نیللز نگاهی بیاندازیللم، قابل درک 
اسللت که صنایع باالدسللتی به عرضه و صنایع پایین 
دسللتی به خرید و تامین مللواد اولیه مصرفللی خود از 
بللورس کاال نیازمندنللد. بطوریکلله صنایعی همچون 
پاستیک و بسته بندی، نسللاجی، ساختمان سازی و 
عمران، تولیدکنندگان محصوالت شیمیایی و شوینده 
ها، روغن های صنعتی و روانکارها، عایق های رطوبتی، 
خودروسازان و تایرسازان از جمله صنایعی هستند که 
مواد اولیه تولیدات خود را از طریللق بورس خریداری 
می کنند. بطوریکه انواع مواد پلیمری مورد استفاده در 
صنایع بسته بندی و لوازم پاستیکی، لوله و اتصاالت، 
صنعت نساجی، قیر و عایق های رطوبتی مورد استفاده 
در ساختمان سازی و پروژه های عمرانی، روغن موتورها، 
دوده های صنعتی به کار گرفته شده در صنعت تایرسازی 
در این بازار قابل معامله است.  همچنین انواع کودهای 
صنعتی موردنیاز کشللاورزان نیز در تللاالر محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی عرضه می شود تا بورس 
کاال تمامی حلقه های مربوط به زنجیره به هم پیوسته 
بخش تولید را در اقتصاد کشللور به هللم متصل کند و 
ارتباط بین صنایع مختلف را در بستر یک بازار متشکل 
و قانونمند فراهم سازد. به این ترتیب، تمامی این کاالها 
و محصوالت در حالی در بللورس کاالی ایران عرضه و 
معامله می شللود که هر کدام از آنها با چندین صنعت 
باالدست و پایین دست در ارتباط بوده و این کاالها حلقه 
اولیه تولید سایر واحدهای تولیدی و صنعتی به شمار 
می روند. زنجیره ای که از ابتدا تا انتهای آن برای رسیدن 
به زندگی بهتللر و اقتصادی تر و البتلله باکیفیت باالتر 
است تا چرخه تولید و اقتصاد کشور تنها به کمک یک 
بازار متشکل، دارای ساختار و قانونمند و از همه مهم تر 
شفاف، در مسیر رشد و توسعه به حرکت درآید. نکته حائز 
اهمیت این است که در کنار گستردگی دامنه معامات 
کاالیی و صنایع وابسللته به کارکردهللای بورس کاال، 
ابزارهای مالی متنوع قابل استفاده در این بازار به کمک 
صنایع مختلف آمده تا با استفاده از ابزارهایی همچون 
اوراق سلف اسللتاندارد موازی، گواهی سپرده کاالیی و 
معامات قراردادهای آتی بتوانند افزون بر کاهش ریسک 
های معاماتی و کسب اطمینان خاطر از فروش کاال و 
محصوالت خود، تامین مالی سریع تر و کم هزینه تری را 
تجربه کنند. به این ترتیب، می توان گفت امروزه بورس 
کاالی ایران که وارد دوازدهمین سال فعالیت خود شده، 
به چهارراه اقتصاد ایران و متنوع ترین بازار کاالیی کشور 
تبدیل شده و دامنه حضور آن در میان صنایع و واحدهای 

تولیدی روز به روز در حال توسعه و گسترش است.
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 یکی از مهمترین مزیت های بورس کاال که این بازار را خاص و معامالت آن 
را رضایت بخش کرده، کشف قیمت است؛ به این ترتیب که بورس کاال با 
کشف قیمت براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و رقابت میان تعداد زیادی 
عرضه کننده و خریدار، سبب کشف قیمت واقعی یک محصول می شود. 
در واقع، هر عاملی که بر نرخ کاال موثر باشد، اثر خود را به طور شفاف در 
قیمت نشان می دهد؛ البته با این حال عواملی نیز وجود دارند که کشف 

قیمت را خدشه دار می کنند. 
منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص این 
عوامل می گوید: »ساختار کشف قیمت، در یک فرآیند بلندمدت شکل 
گرفته، اصالح و توسعه یافته و از ویژگی مهِم شفافیت برخوردار است؛ 
در این بین گاهی به واسطه التهاب های بازار ناشی از بروز شرایط خاص 
اقتصادی، برخی دسـتگاه ها به موضوع قیمت ورود می کنند و در این 
صورت شاهد غیرواقعی شدن روند کشف قیمت هستیم«. در ادامه متن 
کامل گفت وگوی »پیام اقتصادی بـورس کاال« با مدیر عامل ذوب آهن 

اصفهان را می خوانید.

در ابتدا، تاریخچـه ای از حضور ذوب آهـن اصفهان در بورس 
کاال ارائه کنید؟

افرادی که از سـال ها پیش در بورس فلزات فعالیت می کردند، شرکت 
ذوب آهن اصفهان را به عنوان یک رکن اصلی در راه اندازی بورس فلزات 
در سال 82 می شناسند. در ابتدای راه اندازی این بورس با پیگیری های 
مدیریت وقت، ذوب آهن اصفهان فعالیت خود را در بورس فلزات آغاز 
کرد تا در چارچوب ظرفیت های قانون و با همراهـی موثر وزرای وقت 

صنایع و معادن و بازرگانی یک اتفاق ملی رقم بخورد.
 روند کشـف قیمت ها در بورس کاال را طی این سال ها چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ساختار کشف قیمت، در یک فرآیند بلندمدت شکل گرفته، اصالح و 
توسعه یافته و از ویژگی مهِم شفافیت برخوردار است؛ مشروط بر اینکه 
در پی نوسان های منطقی و واقعی متاثر از فضای بازار دچار "دستکاری" 
نشـود. گاهی به واسـطه التهاب های بازار ناشـی از بروز شرایط خاص 
اقتصادی، برخی دسـتگاه ها به موضوع قیمت ورود می کنند و در این 
صورت شاهد غیرواقعی شدن روند کشـف قیمت هستیم. به عبارت 
دیگر، از اهداف شکل گیری بورس کاالی ایران، ایجاد شفافیت در معامله 
و کشف واقعی قیمت ها با یک سازوکار مبتنی بر مبانی اقتصادی و بازار 

بوده و هست که تاکنون در این کار توفیق خوبی داشته است. 
افزون بر این، رویداد دیگری که در این سال ها شاهد آن بودیم، توسعه 
بورس کاال از یک بازار خاص )فلزات( به سایر کاالهای مهم و استراتژیک 
بود؛ به عبارتی با بزرگ شـدن دایره محصوالت حاضر در بورس کاال به 

گفت و گو با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

 عبور از
 پـیچ بحران
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محصوالت فلزی، فوالدی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و کشاورزی، 
زمانی که قیمت کاالهای شرکت های بورسی به نحو واقعی و شفاف تعیین 
می شود، نرخ سهام این شرکت ها هم واقعی می شود و به تدریج اعتماد به 
بازار سرمایه بیشتر می شود و سرمایه گذاری در این بازار رونق می یابد. در 
نتیجه، شاهد رشد اقتصادی کشور خواهیم بود و با حذف رانت و واقعی 
شدن قیمت ها، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این صنایع، تشویق 

می شوند.
 آیا صنایع پایین دسـتی  می توانند از طریق بورس کاال نیازهای 
خود را تامین  کنند؟ و از عرضـه و معامله محصوالت در بورس کاال رضایت 

دارند؟
واقعیت این است که همیشه فروشـنده خواهان فروش محصول خود با 
باالترین نرخ ممکن و برعکس، خریدار خواهان ارزان خریدن کاالی مورد 
نیاز خود است. در این شرایط، آنچه مهم است وجود فضای رقابت سالم، 
شفاف و واقعی در سازوکار بورس است تا طرفین معامله با رضایت از این 
فضا خارج شوند. با این توضیحات، می توان گفت که بورس کاال با ایجاد 
یک بستر مناسب توانسته رضایت خریداران و عرضه کنندگان را جلب 
کند. افزون بر اینکه طی این سال ها رشـد حجم تولید در صنایع پایین 
دستی و رونق تولید کشور به وضوح بیانگر تامین نیاز این صنایع از طریق 

بورس کاالست. 
 پس از جهش نرخ ارز از ابتدای سال جاری، بعضا عنوان شد که 
تعدادی واسطه ها در لباس تولیدکننده اقدام به خرید مواد اولیه از بورس 

کاال می کنند؛ آیا این موضوع صحت دارد؟
برای پاسخ به این پرسش باید بگویم که ابتدا نباید زمینه سفته بازی در یک 
بازار مهیا شود. در واقع اگر قیمت هایی که در بورس کاال کشف می شود به 
دالیل بیرونی، از نرخ های واقعی فاصله بگیرد آن زمان زمینه سفته بازی در 
بازار و انگیزه واسطه ها برای ورود به معامالت بورس ایجاد می شود. پس در 
ابتدا نباید فاصله قیمتی غیر منطقی بین نرخ های بورس و بازار ایجاد شود 
تا شاهد ورود تمام و کمال مصرف کنندگان واقعی در تاالر معامالت باشیم. 
اما اتفاقی که در ماه های گذشـته به واسطه نوسـان نرخ ارز افتاد، اعالم 
محاسبه نرخ پایه محصوالت در بورس کاال بر مبنای دالر 4200 تومانی بود. 
این اتفاق در شـرایطی رقم خورد که قیمت های واقعی در بازار، نرخ های 
دیگری بود و برای حمایت از مصرف کنندگان قرار شـد تا محصوالت با 
قیمت ارزان تری در بورس عرضه شـود؛ به این ترتیب همان عامل ذکر 

شده، یعنی ایجاد انگیزه برای حضور واسطه ها در تاالر به وجود آمد. 
به بیان دیگر اگر شـرایط در بورس کاال براسـاس رسـالت ایـن بورس، 
واقعی باشد و دخالتی در آن انجام نشود، اطمینان داشته باشید که همه 
خریداران، واقعـی خواهند بود و دلیلی برای ظهـور و حضور خریداران 

غیرواقعی یا واسطه گران ایجاد نمی شود.
نکته دیگر در این رابطه این است که سازو کار بورس به نحوی طراحی شده 
که برای شرایط خاص بتواند از سوء استفاده های احتمالی بر پایه ضوابط و 
دستورالعمل ها پیش گیری کند؛ نکته دیگر اینکه معامالت در بورس کاال 
شفاف و قابل رصد است و نهادهای نظارتی به راحتی می توانند با رصد و 

بررسی معامالت بورس، خریداران غیر واقعی را از واقعی جدا کنند. 
 به اعتقاد شما برداشـتن سـقف رقابت قیمت ها چه تاثیری بر 

معامالت داشته است؟
در ذاِت سقف داشتن، اشکالی وجود ندارد؛ براساس ضوابط جاری شرکت 
بورس کاالی ایران، هیات مدیره در شرایط خاص حدود اختیار مدیرعامل 
را در اعمال سقف تغییر می دهد تا چنانچه اشاره شد، راه های سوءاستفاده 
را سد کند. اشکال زمانی به وجود می آید که به قصد دستکاری   در کشف 
واقعی قیمت، سقف رقابت گذاشته شود. به عبارت دیگر، سقف رقابت 
موجب شود قیمت ها به شکل مصنوعی پایین نگه داشـته شود، اما در 

مواردی که سقف رقابت جلوی سفته بازی را بگیرد بدون ایراد است.
به این ترتیب برداشتن سقف رقابت از معامالت بورس کاال، خیلی سریع 

توانست نرخ محصوالت در بورس را با قیمت های بیرون نزدیک کند که 
این امر خود عاملی شـد برای کنار رفتن یکباره تقاضـای کاذب و ایجاد 

آرامش در بازار.
 با توجـه به وجود بازارهـای صادراتی کشـورهایی مانند عراق 
در نزدیکی کشـورمان، آیا امکان صادرات محصوالت تولیدی ذوب آهن 

اصفهان از طریق بورس کاالی ایران وجود دارد؟ 
ظرفیت سازی مناسبی در این زمینه انجام شده است؛ با این حال، معامالت 
در بورس چه داخلی و چه خارجی دو طرف دارد و باید توافق الزم در شیوه 
معامله بین هر دو طرف حاصل شود. اکنون که در شرایط خاصی هستیم، 
انجام این کار سخت است چراکه دغدغه هایی از سوی طرفین وجود دارد. 
در این میان جای تقدیر است که بورس کاال حتی در چنین شرایطی، تالش 
مستمری دارد تا هرچه سریع تر ارتباطات بین المللی و امکان صادرات 
محصوالت ایرانی به عراق شکل بگیرد که این جدیت بخشی از سختی 

کار را هموار می کند.
آیا ذوب آهـن از ابزارهای مالی موجود در بورس کاال اسـتفاده 

می کند؟
باید اشاره کنم که ذوب آهن همیشه در زمینه استفاده از ابزارهای کاالیی 
و نوین در بورس کاال پیشتاز بوده است، با این حال بازهم در نظر داریم تا از 
تمامی ظرفیت  های این بورس از جمله اوراق سپرده کاالیی استفاده کنیم 
که در زمان نهایی شدن اخبار آن منتشر خواهد شد. از سوی دیگر، حیات 
تمام شرکت های فعال در بازار سرمایه مانند بورس کاال به شدت وابسته 
به توسعه است؛ در این راه، توسعه ابزارهای مالی نوین، می تواند معیاری 
برای این موضوع باشد. خوشبختانه در 5 سال گذشته اقدامات مناسبی در 
این موارد در بورس کاال آغاز شده است و در سال جاری به اوج خود رسیده 
است. ابزارهای نوین مانند معامالت آتی، سـپرده کاالیی، صندوق های 
کاالیی و... نقش به سزایی در پیشـگیری از هیجان های کاذب بازار دارد 
و تنها گاهی شـرایط خاص اقتصادی، موانعی در اجـرا و به کارگیری این 
ابزارها به وجود می آورد که درمان آن اعتماد به این بازار متشکل است. اگر 
در سال های اخیر به بورس کاال بیشتر بها داده می شد تا بتواند ابزارهای 
مالی خود از جمله ابزارهای مشتقه را با فرهنگ سازی، توسعه دهد؛ امروز 
فعاالن صنعت از نوسانات شـدید قیمتی به این میزان لطمه نمی دیدند. 
به عبارت دیگر، اگر قراردادهای آتی و آپشـن کاالهـای مختلف رونق 
گرفته بود، ریسک نوسانات قیمت ها در آینده به دلیل انعقاد قراردادها با 

قیمت های مشخص به حداقل می رسید.
 چشم انداز شما از آینده بورس کاال در اقتصاد ایران چیست؟

 بدون شـک حرکت رو به جلوی این بورس در اقتصاد ادامه دارد چراکه 
دولت و سیاسـت گذاران و قانون گذاران به شـدت هوشمند هستند و 
موانع الزم را برای کسانی که منافع خود را در مشکل تراشی برای بازار 
سرمایه می بینند، ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر، بورس کاال فشارهای 
بسیاری ناشي از التهاب های مختلف به دلیل تغییر نرخ ارز و نگراني هاي 
دولت بر پیش گیري از تأثیر آن بر قیمت ها را پشـت سـر گذاشت و به 
وظایف خود در چارچوب اساسنامه و مقررات به خوبي عمل کرده است. 
همچنین، تالش تمام ارکان شرکت بر تداوم همین روند رو به رشد است 
تا هم نظر سهامداران تأمین شود و هم به وظایف خود در کشف قیمت هاي 
عادالنه و استفاده مؤثر از ابزارهاي مالي براي عرضه کنندگان عمل کند. 
بورس کاالی ایران بـه دلیل اینکه روند معامـالت بین عرضه کنندگان 
و تقاضا کننـدگان را ضابطه مند و تسـهیل کرده اسـت، موجب اقبال 
شرکت های صنعتی واقع شده و بازوی مهم و مؤثری در اقتصاد ملی است؛ 
ضمن آنکه این بورس با مکانیسـمی که دارد، موجب کوتاه شدن دست 
واسـطه ها از بازار معامالت و در نتیجه از بین بردن رانت ها شده است. با 
همه این تفاسیر، بورس کاال در سال های آینده یکی از مولفه های اصلی 
در رشد اقتصاد ایران خواهد بود و به جایگاه به مراتب باالتری در اقتصاد 

ملی خواهد رسید. 
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لطفاً درباره تاریخچه حضور فوالد مبارکه در 
بورس کاال توضیح دهید.

شـرکت فوالد مبارکـه اصفهـان از ابتدای 
راه اندازی بـورس کاالی ایران و از زمانی که 
در سال 82 با عنوان بورس فلزات شروع به 
کارکرد، محصوالت خود را به طور مستمر در 
تاالر بورس عرضه می کند. در واقع با تصویب 
قانون بازار اوراق  بهادار جمهوری اسـالمی 
ایران در سال 1384 و تصمیم شورای عالی 
بورس، بورس هـای فلزات و کشـاورزی در 
یکدیگر ادغام و شرکت بورس کاالی ایران 
در سال 86 تشکیل شد و طبق قانون کلیه 
معامالت در بورس کاالی ایران تحت نظارت 
سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. 
در همین راسـتا اداره فروش   شرکت فوالد 
مبارکـه از زمـان 

تاسـیس بـورس فلـزات وظیفه فـروش و 
سـرویس دهي به متقاضیاني کـه از طریق 
بورس کاالي ایران خرید کرده اند را بر عهده 
دارد. در ایـن سیسـتم قیمـت محصوالت 
براساس مکانیزم عرضه وتقاضا کشف شده 
و با هماهنگی های الزم با خریداران، تولید 
محصول براساس درخواست مشتری انجام 

می شود.
دیدگاه شما نسبت به عملکرد بورس کاال در 

سال های اخیر چیست؟ 
بورس کاال محلی مناسـب برای کشف نرخ 
محصـوالت در اثـر تالقی عرضـه و تقاضا، 
تعیین قیمـت واقعی و جلوگیـری از ایجاد 
رانت در بازارها بوده و می توان گفت سازوکار 
این بورس، نقش موثری در ایجاد انگیزه برای 
سـرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع 
مادر بـه ویژه صنایع فوالدسـازی داشـته 
اسـت؛ عالوه بر آن با کشـف قیمت واقعی، 
هم منافع شرکت های فوالدساز تامین شده 
اسـت و هم با حذف یا کمرنگ شـدن نقش 
واسـطه ها، مصرف کننـدگان نهایی بدون 
واسـطه محصول مورد نیاز خـود را تامین 
می کنند. همچنین ایجاد بازار شـفاف برای 
تسهیل معامالت، کمک به برنامه های توسعه 
شـرکت ها و توسـعه اقتصادی بـا تضمین 
تعهدات طرفین معاملـه و ورود منابع مالی 
مناسـب به شـرکت های تولیدی به لحاظ 
کاهش رانت قیمتی، از دیگر مزایای بورس 

کاالی ایران است.
روند کشـف قیمـت محصـوالت فوالد 
مبارکه در بورس به چه صورت است؟ 

فوالد مبارکه به صورت نظام مند محصوالت 
خود را در بورس کاال عرضه می کند تا قیمت 
این محصـوالت در فرآیند عرضـه و تقاضا 
کشف شود. عرضه همه محصوالت در بورس 
کاال صرفا براساس ضوابط و دستورالعمل های 

بورس کاال انجام می شود.
درباره روند تامین نیاز صنایع پایین دستی از 

طریق بورس کاال توضیح می دهید.
تامین نیاز صنایع پایین دسـتی با توجه به 
پروانه بهره برداری و گزارش های بازدید فنی 
شـرکت براسـاس مصرف واقعی آنها به دو 
روش عرضه مستقیم در بورس کاال و عرضه 
غیر مستقیم و ثبت سفارشات در شرکت و 
سپس تایید و ثبت الکترونیکی که مچینگ 
خوانده می شود در بورس کاالی ایران صورت 

می گیرد.
برخی از صنایع پایین دستی فوالد مبارکه به 
علت تنوع محصوالت مورد نیاز خود از نظر 
ابعادی، کیفی و لزوم تامین منظم نمی توانند 
همه محصوالت مورد نیـاز خود را به صورت 
مستقیم در تاالر اصلی بورس کاال خرید کنند 
و به همین دلیل همواره بخشی از محصوالت 
شـرکت در قالب قراردادهـای بلندمدت و 
پروژه های ملـی و... در فـوالد مبارکه ثبت 
سفارش شده و سپس به عنوان مچینگ در 

تاالر بورس کاال ثبت الکترونیکی می شود.
آیا از عرضـه و معامله محصـوالت خود در 

بورس کاال رضایت دارید؟ 
مکانیسـم های تعریف شـده در بورس کاال 
بـا اسـتفاده از تجربیات بورس هـای معتبر 
جهانی تدوین شـده و عرضه در بورس کاال 

گفت و گو با مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان

 چگونه پای
 بخش خصوصی  

به تولید باز شد؟

»یکی از نیازهای اساسی که امروز در کشور احساس می شود 
شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است. در این مسیر یکی 
از اقدامات اساسی که انجام شده، شکل گیری بورس کاالی 
ایران به عنوان بستری برای کشـف واقعی قیمت ها و ایجاد 
شفافیت در دادوسـتد کاال بوده اسـت. در واقع تالش ها بر 
این بوده که صنایع مختلف از جمله صنایع فوالدی بتوانند با 
خیالی آسوده به تولید پرداخته و در راستای صنعتی کردن 

کشور تالش کنند.« 
مطلب باال گفتـه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شـرکت 
فوالد مبارکه اصفهان اسـت. عظیمیان اعتقـاد دارد که در 
جاده کشـف واقعی قیمت ها و رونق تولید در کشور بود که 
ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شد 
که مشروح گفت وگوی »پیام اقتصادی بورس کاال« با وی را 

می خوانید .
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باعث شده بازاری منسجم، سازمان یافته و 
قانونمند برای کشف قیمت کاالها براساس 
تعامل و تقابل عرضه و تقاضا، حذف واسطه 
گری و خرید و فروش مستقیم بین فروشنده 
و خریدار، فراهم سازی تسهیالت مالی برای 
خرید و فروش و... به وجـود بیاید که از این 
منظر رضایت بخش است. با این حال برخی 
دستورالعمل ها در شـرایط خاص اقتصادی 
این مکانیسـم را با چالش هایی روبرو کرده 
اسـت که امیدواریـم این چالش هـا هر چه 

زودتر برطرف شود.
 آیـا همـه خریـداران در بـورس کاال 

مصرف کننده محصوالت هستند یا خیر؟
در فـوالد مبارکـه اصفهـان، از ابتـدای 
بهره برداری تاکنون شـرایطی برای پذیرش 
مشتری و فروش محصوالت وجود داشته که 
مهم ترین آن دارا بودن پروانـه بهره برداری، 
بازدید فنی از کارخانه مشـتری و فعال بودن 
کارخانه است که همین شرایط به بورس کاال 
نیز اعالم شـد و مورد تاییـد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز قرار گرفته است. بنابراین 
تا حـد امـکان نظارت های الزم بـرای فروش 
مستقیم کاال به مصرف کننده نهایی پیش بینی 
شده اسـت. در حقیقت شناسایی خریداران 
و تخصیـص کـد خرید بـه آنها 
براسـاس شرایط و 
قوانین تعریف 
شده است و به 
ایـن ترتیب در 

ن  مـا ز

عرضه و معامالت، همه خریداران محصوالت 
واقعی هسـتند، اما بعضا گزارش می شود که 
پس از انجام معامالت، واسـطه گـران و تجار 
با بعضـی خریـدارن ارتباط بر قرارکـرده و با 
سوءاستفاده از مشـکالت نقدینگی و تامین 
مالی آنها مقداری از محصـوالت به بازار آزاد 
روانه می شود که در صورت محرز شدن تخلف 
برای فوالد مبارکه کد مشتری اصلی مسدود 

می شود.
برداشـتن سـقف رقابت قیمت ها در بورس 
کاال چـه تاثیری بـر معامالت این شـرکت 

داشته است؟ 
با برداشته شدن سـقف رقابت شرایط برای 
کشـف قیمت واقعی فراهم شده است، زیرا 
با نوسـانات قیمـت ارز و به تبـع آن قیمت 
تمام شده تولید و واردات، قیمت محصوالت 
فوالدی نیز تغییر می کند. تغییر روش تعیین 
قیمت پیشـنهادی و محدود کردن سـقف 
رقابت باعث ایجاد مشـکالتی به دلیل عدم 

کشـف قیمت واقعی محصوالت 
شـده بود که این مشکل 

با حـذف سـقف 
رقابت برطرف 

البته  شـد. 
پیش بینـی 
ما این است 

که پس از چند عرضه و تثبیت نرخ ارز، نرخ 
محصوالت فوالدی در بورس کاال نیز مجددا 
با نوسانات محدود کشف خواهد شد. از زمان 
برداشتن سقف رقابت، مشـکالت ناشی از 
تحمیل قیمت ها به شـدت کاهـش یافته و 
قیمت ها به حاشـیه بازار نزدیکتر و فعالیت 
تجار و واسـطه گری کمرنگ تر شده است. 
بنابراین محصوالت به دست مصرف کننده 

واقعی می رسد.
آیا امکان انجام صـادرات محصوالت فوالد 

مبارکه از طریق بورس وجود دارد؟ 
صادرات محصـوالت فوالد مبارکـه دارای 
شـرایط خاص اسـت و مشـتریان خارجی 
محصوالت فوالد مبارکه در شرایط رقابتی و 
جهانی حاضر به خرید از ما هستند، بنابراین 
اگر سـازوکارهای مرتبط ایجـاد و حمایت 

دولـت وجـود داشـته باشـد، می توان 
صـادرات فـوالد را از طریـق 

بورس کاال انجام داد. 
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در بررسـی نقش بورس 
مالـی  تامیـن  کاال در 
بنگاه ها در کنـار سـایر بازارهای پولـی و مالی 
موضوعی که بیش از هر نکته دیگری اهمیت پیدا 
می کند و یک مزیت به شمار می آید، نحوه تامین 
مالی با اوراق سلف موازی اسـتاندارد در بورس 
کاالست. به گفته کارشناسان با تامین مالی از این 
راه، پول فقط صرف تامین مالی می شود. از این رو، 
شاید یکی از بهترین گزینه های تامین مالی برای 

صنایع همین اوراق باشد.

مزیت های تامین مالی 
در بورس کاال 

همانطور که در بازارهای 
مالـی، شـرکت ها 
می تواننـد تامین 
انجـام  مالـی 
دهنـد در بازار 
یکی  فیز
هـم 

این 

اتفاق می افتـد. اگر بخواهیم به طـور جدی تر از 
طریق بورس کاال یـا انرژی، تامیـن مالی انجام 
دهیم، به سراغ بازارهای مالی می رویم که یکی 
از اصلی ترین ابزارها در این بازارها، اوراق سلف 
موازی استاندارد و اوراق سـپرده کاالیی است. 
بورس کاال در 4 سـال گذشته که تامین مالی در 
قالب اوراق سلف موازی استاندارد انجام شده، در 
22 دفعه اقدام به انتشار اوراق سلف موازی برای 
شـرکت هایی در حوزه فوالد، معدن، کشاورزی 
و پتروشـیمی به همـراه صنعت خودروسـازی 
کرده اسـت که  همین نوع تامین مالی در بورس 
انرژی هم اتفاق افتاده اسـت. سـلف استاندارد 
برق و سلف موازی نفت از جمله این نوع از تامین 
مالی در بخش صنایع است. این روش های تامین 
مالی در کنار سـایر مزیت هـا، دو ویژگی اصلی 
دارند. یکـی از این مزیت ها این اسـت که پولی 
که وارد بورس می شـود فقط صرف تامین مالی 
می شود؛ بنابراین اگر دغدغه تولید داریم بهتر 
است از این مسـیر برای تامین مالی فعاالن آن 
بهره ببریم. نکته بعدی این است که  خریداران و 
متقاضیان این اوراق مشخص هستند و در نهایت 
شفافیتی ایجاد می شـود که از فساد جلوگیری 

می کند. به این ترتیب، در سال های اخیر بورس 
کاالی ایران به تدریج از بخش معامالت فیزیکی 
به سـمت معامالت اوراق بهادار و ابزارهای تازه 
مالی پیش رفته که این بستر می تواند برای انواع 
کاالها و محصوالت تولیدی بخش های مختلف 

توسعه یابد.
 

 اوراق سـلف موازی   ابزاری جذاب برای تامین 
مالی  

محمودرضا خواجه نصیری مدیرعامل شرکت 
تامیـن سـرمایه تمـدن نیـز در گفت و گـو با 
دوماهنامه پیام اقتصادی بورس کاال در خصوص 
تامیـن مالی صنایـع و بنگاه هـای اقتصادی از 
بسـتر بازار سـرمایه، اظهار کرد: اوراق سـلف 
مـوازی اسـتاندارد که بـه پشـتوانه محصول 
تولیدی بنگاه های اقتصادی قابل انتشار است، 
به عنوان ابزاری مناسـب توسط مجموعه بازار 
سـرمایه ایران به اقتصاد کشـور معرفی شده 
اسـت. این اوراق مبتنی بر عقد پایه سلف بوده 
که به تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 
بهادار ایران رسـیده اسـت. به این ترتیب، آن 

دسـته از بنگاه هـای 

گفت و گو با محمودرضا خواجه نصیری در خصوص جذابیت اوراق سلف موازی استاندارد

 ابزاری که 
قفل تامین مالی را می شکند

  سعیده جالدتی
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اقتصادی بزرگ که نیازمنـد منابع مالی با حجم 
باال برای پیشـبرد فعالیت هـای اقتصادی خود 
هسـتند و نمی توانند به راحتی و با نرخ مناسب 
مبالغ مزبور را از طریق نظام بانکی تامین کنند، 
می توانند با مراجعه به بازار سرمایه، منابع مالی 
مورد نیاز خود را از طریق ابزارهای مالی اسالمی 
موجود فراهم کنند. خواجه نصیـری افزود: در 
این راستا بورس کاالی ایران نیز به عنوان یکی 
از ارکان بازار سـرمایه، زمینه تامین منابع مالی 
را برای بنگاه های اقتصادی بـزرگ در حجم باال 
و با نرخ مناسـب فراهم کرده اسـت؛ این بورس 
می تواند با کمک ابزارهای متنوعی که در اختیار 
دارد، بنـگاه هـای اقتصـادی را در تامین مالی 
بلندمدت و هم کوتاه مدت و سرمایه در گردش 
حمایت کند و اوراق سلف موازی استاندارد یکی 
از ابزارهای پرکاربردی محسـوب می شود که از 
نظر مدت زمان انتشار از انعطاف پذیری مطلوبی 
برای واحدهای تولیدی و بنـگاه های اقتصادی 
برخوردار است. وی معافیت مالیاتی، نقدشوندگی 
باال، ضمانت کاالیی و دارا بودن تضامین معتبر را 
از مهم ترین مزایای این اوراق برشـمرد و گفت: 
بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای 
سیاسـت های کلی اصل چهل و چهـارم قانون 
اساسی و بنابر بخشنامه سـازمان امور مالیاتی 
کشور، معامالت اوراق سلف استاندارد از معافیت 
مالیاتی برخوردار می باشد. همچنین، با توجه به 
اینکه اوراق سلف موازی اسـتاندارد هم مشابه 
سایر اوراقی که در بازار سرمایه منتشر می شود، 
دارای بازارگردان است، می توان به صورت آنی 
و از طریق سـامانه های بورس به فروش برسد، 
بنابراین سـرمایه گذاران می توانند به واسـطه 
نقدشـوندگی باالی این اوراق، در صـورت نیاز 
به آسانی از این سـرمایه گذاری با سود معقولی 

خارج شوند.
به گفتـه خواجه نصیری، این اوراق به پشـتوانه 
کاال صادر شده و به ضمانت نهادهای مالی معتبر 
و در برخی موارد حتی به پشتوانه دولت منتشر 
می شـود؛ بنابراین، سـرمایه گذاران از ضمانت 
و بازپرداخـت اصـل و سـود آن خیال آسـوده 
ای خواهند داشـت. مدیرعامل شـرکت تامین 
سرمایه تمدن به امکان هدایت منابع و نقدینگی 
سـرگردان در جامعه به سمت طرح های توجیه 
پذیر از طریق انتشار این اوراق اشاره کرد و گفت: 
با توجه به اینکه بازپرداخت اصل و سود این اوراق 
از سوی دولت یا نهادهای مالی معتبر تضمین می 
شود، منابع مالی جذب شـده به کمک این ابزار 
مالی در طرح های با توجیه اقتصادی هزینه شده 
و از ورود این منابع به امور بدون صرف اقتصادی 

پیشگیری می شود. 
خواجه نصیری همچنین تاکیـد کرد: در نهایت 
اینکه می توان از این ابزار مالی برای انواع کاالها 
و محصـوالت، پـروژه هـا و طرح های توسـعه، 
خرید مواد اولیه، تجهیزات و ماشـین آالت و ... 

و در جهت خروج صنایع مختلف اعم از فعالیت 
های کشـاورزی، پیمانکاری و دیگر بنگاه های 
اقتصادی از رکـود بهره برد. وی به اوراق سـلف   
موازی استاندارد منتشر شده که تامین سرمایه 
تمدن متعهد پذیره نویسـی و بازارگردانی آنها 
در بورس کاال و انرژی را بر عهده داشـته، اشاره 
کرد و گفت: طبق آمار مندرج در جدول شماره 1 
این مجموعه از سال 1394 تاکنون متعهد پذیره 
نویسی 13 مورد اوراق سـلف موازی استاندارد 
به مبلـغ 22 هـزار و 970 میلیارد ریـال بوده و 
بازارگردانی این اوراق را بر عهده داشته است که 
از میان آنها 6 مورد انتشار اوراق سلف استاندارد 
موازی از طریق بورس کاالی ایـران بوده و برای 
صنایعی از جمله فوالد، سیمان و پتروشیمی به 
میزان 5670 میلیارد ریـال تامین مالی صورت 

داده است.

   این گزارش مـی افزاید، در سـال 1397 اوراق 
سلف استاندارد موازی در بورس کاالی ایران با 
استقبال فعاالن حوزه صنعت رو به رو شده است؛ 
بطوریکه در هشـت ماهه ابتدایی امسال 8000 
میلیارد ریال تامین مالی بـرای صنایع مختلف 
صنعتی و معدنی و نیز پتروشـیمی رقم خورده 
کـه 6000 میلیارد ریـال آن در بخـش فوالدی، 
1000 میلیارد ریال در صنعت پتروشیمی و 1000 
میلیارد ریـال باقیمانده در بخـش معدنی و به 
طور اخص در بخش سیمان منتشر شده است. 
همانطور که در جدول شـماره 2 مشـاهده می 
شود، نرخ اختیار خرید تمامی اوراق منتشر شده 
به جز اوراق پلی اسـتایرن پتروشیمی انتخاب 
19 درصد بوده و این شـرکت فعـال در صنعت 
پتروشیمی نرخ اختیار خرید اوراق منتشره خود 

را 18 درصد اعالم کرده است. 

جدول شماره 2. فهرست اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در سال 1397

جدول شماره 1. اوراق سلف استاندارد موازی منتشر شده توسط تامین سرمایه تمدن

شرکت عرضه 
مبلغ انتشار نماد معامالتیدارایی پایهکننده 

نرخ اختیار  تاریخ انتشار )میلیارد ریال(
فروش

نرخ اختیار 
خرید

نرخ 
بازارگردانی

بازارگردان و متعهد 
پذیره نویس

  فوالد مبارکه 
اصفهان

کاف گرم نوردیده گرید 
 HB-ST37تامین سرمایه تمدن5/17%19%5/18%200015/07/97عفوالد

فوالد کاوه جنوب 
تامین سرمایه تمدن17%19%5/18%200013/06/97عکاوهشمش فوالدکیش

ذوب آهن 
تامین سرمایه امین5/17%19%5/18%200029/05/97عذوب3تیرآهن 14اصفهان

سیمان 
تامین سرمایه امین5/17%19%18.50%50027/04/97عخوزسیمان تیپ 5خوزستان

بانک مرکزی
سکه طای تمام بهار آزادی 

طرح امام خمینی )ره( 
ضرب 1386

------عسکه

به روش 19%18.50%20023/03/1397عسپاها2سیمانسیمان سپاهان
قیمت بازار

شرکت گروه مالی 
گسترش سرمایه 

کیان

تامین سرمایه امین17.50%19%18.50%30022/03/1397عشرقسیمانسیمان شرق

پتروشیمی 
تامین سرمایه تمدن17%18%17.50%1.00030/02/1397عنتخابپلی استایرنانتخاب

8000جمع کل 

حجم )میلیارد ریال(نوع اوراقنام اوراقتاریخ انتشار 

2000اوراق سلف موازی استاندارداوراق سلف موازی استاندارد کاف گرم نوردیده فوالد مبارکه اصفهان1397

2000اوراق سلف موازی استاندارداوراق سلف موازی استاندارد فوالد کاوه جنوب کیش1397

1000اوراق سلف موازی استاندارداوراق سلف موازی استاندارد پلی استایرن انبساطی نسوز پتروشیمی انتخاب 1397

700اوراق سلف موازی استاندارداوراق سلف موازی استاندارد برق آرین ماهتاب گستر)بورس انرژی(1397

400اوراق سلف موازی استانداردآرین ماهتاب گستر )بورس انرژی(1396

5000اوراق سلف موازی استانداردنفت خام وزارت اقتصاد و دارایی )بورس انرژی(1396

4000اوراق سلف موازی استانداردگاز مایع بندرامام )بورس انرژی(1396

100اوراق سلف موازی استانداردسیمان اصفهان 1396

3000اوراق سلف موازی استانداردستاره نفت خلیج فارس )بورس انرژی(1396

70اوراق سلف موازی استانداردسیمان اصفهان  1395

4000اوراق سلف موازی استانداردستاره نفت خلیج فارس )بورس انرژی(1395

200اوراق سلف موازی استانداردبرق آرین ماهتاب گستر )بورس انرژی(1394

500اوراق سلف موازی استانداردپتروشیمی آبادان 1394

22970جمع کل
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به نظر شما جایگاه بازار سرمایه در    
اقتصاد کشور چگونه است؟

در سللال های اخیر بللورس کاال برای رسللیدن به 
اهداف تعریف شللده اش تاش هللای زیادی کرده 
اما ظرفیت های باالی این بللورس برای اقتصاد به 
ما می گوید که بللورس کاال هنللوز راه طوالنی در 
پیش دارد. نکته اصلی این است که هنوز جایگاه ها 
در قبال بازار سرمایه مشللخص نیست؛ به عبارتی 
دولت نتوانسته درسللت وظایف خود را در بورس 

تعریف کند. 
 همچنین برای توسعه بازار سرمایه قوه قانون گذار 
که مجلس شورای اسامی است باید با هماهنگی با 
مدیران بازار سرمایه، در بورس دیدگاه جدید و نویی 
را تعریف کنند. در این میللان جایگاه کوچک بازار 
سرمایه در کشور از آنجایی کاما مشهود است که 
سهم این بازار از گردش مالی باالی اقتصاد، ناچیز 
است و نقدینگی های قابل توجه در اقتصاد به خوبی 

به سمت بازار سرمایه هدایت نشده اند. 
البته مردم نمی توانند سرمایه های خود را مستقیم 
وارد بللورس کننللد بلکلله بایللد جذب 
شللرکت های سللرمایه گذاری شوند 
و آن شرکت های سللرمایه گذاری 
وارد بورس هللای اوراق و کاالیللی 
شللوند تا به این ترتیب شرکت های 
سللرمایه گذاری در جایگاه سرمایه 

گذاران وارد عرصه شوند. 

در حال حاضر بخش قابل 
توجهللی از جایگاه 
این گللروه را 

بانک ها اشللغال کرده انللد، در حالی کلله بانک ها 
وظیفه ای دیگر در اقتصاد دارند.

به اعتقاد شما مسووالن بورس کاال    
برای توسـعه این بازار باید چه اقداماتی انجام 

دهند؟
در نگاهللی منصفانه، مسللووالن بللورس کاال طی 
سال های گذشللته تا به امروز برای توسعه این بازار 
و تثبیللت جایللگاه آن در اقتصاد زحمللات زیادی 
کشیده اند که به نظر بنده اگر حمایت های عملی و 
جدی از بورس کاال شده بود، امروز بورسی در تراز 
بین المللی داشتیم. کشللور ما افراد متخصص کم 
ندارد اما حمایت ها باید اصولی انجام شللود از این 
رو یکی از مولفه های توسللعه بورس کاال، حمایت 
از طریق تقویت قوانین اسللت؛ به طوریکه قوانین 
این بازار باید چند سللال یکبار بلله منظور تقویت 

فعالیت های این بورس با تغییراتی همراه شود. 
فراموش نکنیللم که بورس کاال یللک موجود زنده 
است و نفس می شکد، قلب و مغز دارد؛ اگر به یک 
موجود زنده غذا ندهیم، حرکللت نمی کند. به این 
ترتیب باید ابزار و مسیر برای توسعه بورس کاال در 
اقتصاد کشور فراهم باشد تا شاهد پیشرفت این بازار 
کاالیی با سرعت باال باشللیم. به هر حال در شرایط 
امروز کشللور، بورس کاال جایگاهی امن و مطمئن 
برای تولیدکننده و خریدار است و این گروه با ورود 
به بورس کاال هیچ مشکل و نگرانی ندارند، این در 
حالی اسللت که بازارهای خارج از بورس خطرات 

زیادی را برای مصرف کنندگان به دنبال دارد. 
در این بین یکی از قطعه های پازل بورس کاال برای 
تکمیل شدن فرآیند توسعه، موسسات رتبه بندی 
است. این موسسات بخش قابل توجهی از ریسک ها 
را با اعتبارسنجی همه فعاالن حاضر در این بازار، از 
بین می برند که این مورد نیز از نیازهای بورس کاال 

به شمار می رود.

مهمتریـن اهـداف بورس هـای    
کاالیی چیست و به نظر شما بورس کاالی ایران 
تا چه اندازه در رسیدن به این اهداف موفق بوده 

است؟
بخش مهمللی از فعالیت هللا و برناملله ریزی های 
بورس های کاالیی، بلله طور مسللتقیم حمایت از 
کاال و مللواد اولیلله در صنایع باال دسللتی و پایین 
دسللتی اسللت. بورس های کاالیی در همه دنیا به 
زنجیره تولید کمک می کنند و همواره برای حمایت 
از تولید مهمترین نکته سللاختار بورس ها اسللت. 
سللاختار این بازارها باید بر مبنای اقتصللاد آزاد و 
بدون دخالت های دولتی باشد در غیر این صورت 
با مشکل مواجه و بخشی از فرآیند و زنجیره تامین 

خدشه دار می شود.
 بورس باید به صورت آزاد و غیر دسللتوری حرکت 
کند. البته منظور آزاد و غیردسللتوری، حرکت در 
فضایی بدون قانون و هرج و مرج نیست، بلکه باید 
ساختار این بازار اصولی و مرتب باشد و هر رکنی در 

جای خودش قرار داشته باشد.
یک نکته مهم در بورس کاال، اتاق پایاپای است. اتاق 
پایاپای، قلب بورس کاال است، به طوریکه فعالیت 
این اتاق، کاما شفاف و روشن است. اتاق پایاپای را 
همیشه قلب بورس ها می نامند، اما از قلب مهم تر، 

مغز بورس است. 
مغز بورس، نرم افزار و سخت افزاری است که باید 
در بورس اجرایی شود، اگر نرم افزار و سخت افزار به 
عنوان مغز بورس و اتاق پایاپای به عنوان قلب بورس 
به درستی به وظایف خود عمل کنند، می توانند یک 
بورس شللفاف و بی نقص را تشکیل بدهند. در این 
میان در عرصه یک بورس شفاف و بی نقص، قوانین 
درست، جامع و مانع بسللیار مهم است و وقتی این 
زنجیره تکمیل شود افراد جذب بورس می شوند. با 
همه این تفاسیر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور 

 جــای خالــی
 موسسـات رتبه بنـدی

 »بورس کاال به عنوان بازاری نوپا و جوان طی سال های اخیر تمام تالش خود را در راستای ارائه خدمات متنوع به فعاالن اقتصادی 
و معرفی ابزارهای مالی نوین کرده اسـت اما طبیعتا این بورس با توجه به ظرفیت های باالیی که دارد، مسیری طوالنی را در پیش 
دارد. همچنین نباید فراموش کرد که بورس کاال، دارای قلب و مغز است و به عنوان یک موجود زنده در اقتصاد، برای تداوم حیات 
نیازمند غذا، آب و تحرک است.«  مطلب باال بخشی از گفته های یکی از مدیران اسبق بورس کاالی ایران به »پیام اقتصادی بورس 
کاال« است. احمد رضایی، مجری طرح بازار آتی و از مدیران اسبق بورس کاالی ایران است که در گفت و گویی مهمترین راهکارهای 

موفقیت و توسعه بورس کاال را مورد بررسی قرارداده است.

س کاال
ق بور

ت و گو با مدیر اسب
گف
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ما، می تواند عنللوان کرد که بورس کاال در مسللیر 
تحقق اهداف خود با سرعت مناسبی حرکت کرده 
و امروز بسیاری از نارسللایی های مبادالت سنتی 
به واسللطه این بورس دیگر وجود ندارد و در حوزه 
ابزارهای مالی و... نیز اتفاق های مبارکی در دستور 

کار است. 
به طور معمول چه گروه هایی جذب    

بورس کاال می شوند؟
سه گروه به طور معمول وارد بازارهای بورس کاال 
می شوند. گروه اول سرمایه گذاران یا ریسک پذیران 
هستند. گروه دوم هج کنندگان که به عنوان پوشش 
دهندگان ریسک شناخته می شللوند و گروه سوم 
آربیتراژ کاران که از تفاوت قیمت ها سللود کسللب 
می کنند. برای ایجاد یک بورس پویا باید هر سلله 

گروه در آن فعال باشند.
گروه اول افرادی هسللتند به شدت ریسک پذیرند 
و می دانند اگللر در موقعیت امللروز ضرر می کنند، 
جایی دیگر در موقعیتی متفاوت به سود می رسند. 
امللا در مقابل این گللروه که با جان و دل ریسللک 
را می پذیرنللد، هجرهللا قللرار دارند که ریسللک 
گریزند،کارخانه های تولیللدی و مصرف کنندگان 
در این گروه هسللتند، چون از نوسان قیمت نگران 
هسللتند و می خواهند در موقعیتللی بدون تنش و 
افزایش یا کاهش قیمت قرار بگیرند تا در نقطه ای 
ثابت مللواد اولیه را خریللداری کللرده و تبدیل به 

فرآورده کنند. 
در این شرایط بورس باید سازوکاری داشته باشد که 

یک خریدار با عنوان تولیدکننده، دغدغه نداشللته 
باشد. در اینجا باید اعام کرد که بورس باید سیاست 
حمایتی داشته باشللد البته حمایت قانونی. به این 
ترتیب که تولیدکننده اطمینان داشللته باشد اگر 
کاالیللی را در بورس خریللد به طور قطللع آن را با 
همان قیمت تحویل می گیرد که امروز این شرایط 
در معامات بورس حاکم اسللت. در بورس کاالی 
کشللور ما سللال های سللال باید فرآیند دادوستد 
که منجر به تحویل کاال می شللود، اجرایی شود تا 
جایگاه و تعهد تولیدکننده کاما شللفاف باشد. در 
این شرایط تولیدکننده اطمینان دارد وقتی قیمت 
کاالیی گران می شود، فروشنده نکول نمی کند و دو 
طرف با اعتماد و اطمینان به یکدیگر در این عرصه 
فعال خواهند بود که خوشللبختانه این موارد طی 
این سللال ها در بورس کاال شکل گرفته و بازیگران 
بازار امروز به ابزارهای مالی و معامات اوراق بهادار 

مبتنی بر کاال نیز اطمینان دارند.
نظر شـما درباره حضور واسطه ها    
در بورس کاال چیست؟ این گروه مانع توسعه و 

شفاف سازی بورس هستند؟
حضور واسللطه ها در بورس و اقتصاد نکته مهمی 
است. نباید واسللطه ها را از بورس حذف کرد. بلکه 
نحوه حضور آنها باید اصاح شللود. بلله این ترتیب 
که واسطه هایی که قانونمند باشند در همان گروه 
اول که سرمایه گذاران ریسللک پذیر هستند، قرار 

می گیرند.
 به ایللن ترتیب که گروه اول واسللطه ها هسللتند، 

نلله تولیدکننده و نلله مصرف کننده. ایللن گروه با 
سرمایه های خود   عموما در بازارهای مالی فعالیت 
می کنند و به نقدشللوندگی بازارها کمک ویژه ای 

می کنند.
دالل مفهوم جالبللی دارد. دالل به معنای کسللی 
است که راه را نشان می دهد. دالل از دلیل می آید، 
کسانی که در زمان های گذشللته جلوی کاروان ها 
حرکت کرده و کاروان را بلله نقطه مطلوب هدایت 

می کرد را »دلیل کاروان« می گفتند.
پس اینکه دالالن را گروهی تخریب گر بدانیم، کاما 
اشتباه است البته باید دالالن سوءاستفاده گر را از 
این گروه جدا کرد. نکته اصلی این است که واسطه 

در اقتصاد به اندازه جایگاهش ارزشمند است.
  البته رمز حضور شفاف گروه های فعال در بورس و 
عدم قرارگیری افراد اخال گر و سوءاستفاده گر در 
میان آن ها، اعتبار سنجی است. در این بخش نیز 
جای خالی موسسللات رتبه بندی و اعتبارسنجی 
احساس می شود. با وجود این موسسه ها، افرادی 
که می خواهند وارد بورس کاال شللوند، بررسللی 
می شود و بر مبنای رتبه اعتباری خود در معامات 
حاضر می شوند و سللمت مقابل آن ها با آگاهی از 
رتبه اعتباری فرد، وارد معامله خواهد شللد. مهم 
است افرادی در قالب سه گروهی که ذکر شد وارد 
بورس کاال شوند که با این بازار به طور کامل آشنا 
باشند، به قوانین احترام می گذارند و تابع هستند، 
این گروه ها قوانین را دور نمی زنند و فسللاد ایجاد 

نمی کنند.
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 شفافیت
 ثمره  بورس کاال برای اقتصاد 

عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران معتقد 
است که نگاهی به فعالیت 11 ساله بورس کاال نشان می دهد 
این بازار نقش ارزشمندی در توجه و سوق دادن اقتصاد کشور 
به سمت مکانیزم عرضه و تقاضا داشته و از همه مهمتر فعالیت 
این بورس به شللفافیت اقتصاد کمک کرده اسللت.  مهدی 
کاظمی اسفه در گفت و گو با پیام اقتصادی بورس کاال گفت: 
در اقتصادهای آزاد که حضور بخش خصوصی بیش از دولت 
نمایان است، کشف قیمت کاالها و خدمات براساس عرضه و 
تقاضا صورت می گیرد. بر این اسللاس اعتقاد به کشف واقعی 
قیمت  کاالها و خدمات، از ملزومات اصلی رشد اقتصادی در هر 
کشوری است که در این راستا بازار سرمایه به ویژه بورس کاالی 
ایران و استفاده از مکانیزم و ابزارهای آن می تواند موثر باشد. 
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران افزود: 
بنابراین باید این گونه عنوان کرد که اگر می خواهیم همانند 
سایر کشورها به توسعه اقتصادی برسیم باید از دستوری بودن 
اقتصاد جلوگیری کرده و اجازه دهیم عرضه و تقاضا به کشف 
قیمت کاالها و خدمات منجر شللود. وی اضافه کرد: شاید به 
همین دلیل و برای رسیدن به این منظور است که در کشور 
ما نیز از سال ها پیش جهت مهیا شدن بستر های رقابتی در 
میان صنایع، بازاری متشکل به نام بورس کاال برای پایان دادن 
به نگرش دستوری  بودن اقتصاد راه اندازی شد تا براساس آن 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاال ها در فضایی شفاف و 
رقابتی به فعالیت بپردازند. کاظمی اسفه ادامه داد: در این راستا 
نگاهی به فعالیت بیش از یک دهه گذشته بورس کاال در اقتصاد 
کشور نشان می دهد این بازار نقش ارزشمندی در توجه و سوق 
دادن اقتصاد   به سمت مکانیزم عرضه و تقاضا برداشته و از همه 
مهمتر فعالیت این بورس به شفافیت اقتصاد کمک کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که اقتصاد کشور 
تا شللفافیت آرمانی و نیز حاکم شدن مکانیزم عرضه و تقاضا 
و دوری از اقتصاد دستوری کماکان فاصله دارد، تصریح کرد: 
به همین دلیل باید شرایطی فراهم شود تا بسیاری از کاالها و 
محصوالت امکان عرضه در بورس کاالی ایران را داشته باشند تا 
در پی آن شاهد افزایش رقابت و شفافیت در بیشتر   فعالیت های 
اقتصادی کشور باشیم. وی با اشاره به این که رسیدن به این 
شرایط به همکاری و همراهی سایر دستگاه ها و ارگان ها به ویژه 
دولت و مجلس با بازار سرمایه مرتبط است، گفت: باید تاش 
کنیم تا کشف قیمت هر کاال و محصولی براساس عرضه و تقاضا 

صورت گیرد؛ چرا که متقاضیان 
و عرضه کننللدگان کاالها و 

محصوالت، بیش از هر فرد 
دیگری بر واقعیت های 
پیرامون تولید آن 

محصول و 

کاال واقف هستند و بسته به شرایط تولید و هزینه ها و همچنین 
منافع خود، بهترین و واقعی ترین نرخ ها را در مکانیزم عرضه و 
تقاضا برای محصوالت و کاالهای مورد معامله تعیین می کنند.

عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران افزود: 
این موضوع باعث می شود عاوه بر این که تولیدکنندگان اقدام 
به تولید محصوالت با کیفیت تر کنند، کشف قیمت واقعی تری 
نیز برای کاالها و محصوالت اتفاق بیفتد و عاوه بر تولیدکننده و 
مصرف کننده، بخش خصوصی نیز فرصت عرض اندام بیشتری 
را در اقتصاد پیدا کند. وی با اشاره به این موضوع که نگاهی به 
وضعیت اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته نشان می دهد 
که اتخاذ روش قیمت گذاری دسللتوری محصوالت و کاالها 
هیچ  سود و منفعتی برای اقتصاد  نداشته است، اذعان داشت: 
نرخ گذاری به زیان همه اقشار جامعه به ویژه افراد کم درآمد 
است؛ بنابراین هر چند پرداخت یارانه به صورت نقدی و یا سایر 
روش ها تا حدودی می تواند شرایط زندگی را برای این دسته از 
اقشار جامعه تحمل پذیر کند، اما این اقدامات کوتاه مدت بوده و 
اثراتش نیز جزئی و زودگذر است. کاظمی اسفه افزود: بنابراین 
اصاح روش تعیین قیمت کاال و محصوالت و سپردن مکانیزم 
بازار به عرضه و تقاضا، بدون شک در میان و بلندمدت می توان 
شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و در آینده نیز شاهد 

اثرگذاری مثبت این اتفاق برای اقشار کم درآمد جامعه بود.
وی اظهار داشت: همانطور که اشاره شد اقدامات صورت گرفته 
از زمان راه اندازی بورس کاال توانسته تا حدودی این اصل مهم 
اقتصادی را محقق ساخته و از همه مهمتر توجه ها را به نقش این 
بورس در توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور به خود جلب 
کند. عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 
همچنین کاهش واسطه ها و رسیدن سود اصلی ناشی از تولید 
به دست تولیدکنندگان را از دیگر مزایای عرضه محصوالت و 
کاالها در بازارهای مختلف بورس کاال برشمرد و گفت: افزایش 
شفافیت در قیمت گذاری کاالها و نیز ایجاد فضای عادالنه برای 
خریدار و فروشنده، از دیگر فواید فعالیت بورس کاال در اقتصاد 
کشور است. این کارشناس اقتصادی افزود: البته نباید از رشد 
تکنولوژی و آی تی و همچنین نقش ارتباطات و وسایل ارتباط 
جمعی در ایجاد این شفافیت و از سوی دیگر تسهیل معامات 
بورس کاال به سادگی گذشت، ضمن این که به نظر می رسد 
متولیان این بورس نیز توانسته اند به خوبی از ابزارها  ارتباط 
جمعی و نیز زیرسللاخت های ارتباطی برای بهبود و تسهیل 
و البته شفافیت بیشتر دادوستدهای در بورس کاال استفاده 
کنند. کاظمی اسفه گفت: عاوه بر این با گسترش تکنولوژی از 
یک طرف و نیز ابزارها  و وسایل حمل و نقل کاال از طرف دیگر، 
می توان بدون توجه به بعد مکانی و زمانی مبادالت محصوالت 
و کاالها را در سراسللر کشللور سللامان داد که در این زمینه 

بهترین سللازوکار برای انجام این 
کار، بورس کاال است. 

وی همچنیللن 

اظهار داشت: بررسی عملکرد 11 ساله بورس کاال حکایت از 
این دارد که رفته رفته بازار سرمایه ایران به سمت رسیدن به 
استانداردهای بین المللی در حال حرکت است. ضمن این که 
اقداماتی همچون انتشار و شفافیت اطاعات و کاهش فساد نیز 
از مهم ترین ویژگی های بورس کاال برای کمک به بهبود شرایط 

اقتصادی کشور است.
کاظمی اسفه ادامه داد: یکی از ویژگی های اصلی یک اقتصاد 
توسعه یافته و پیشللرفته، شللفافیت معامات و تاثیر آن در 
سرعت و بهبود و همچنین سامت انجام معامات است که 
این ویژگی ها رضایت تولیدکننده و مصرف کننده را هم در بر 
خواهد داشت؛ بر این اساس خوشبختانه بورس کاالی ایران 
توانسته در عملکرد و فعالیت بیش از یک دهه گذشته خود 
به مکانی مناسب برای تحقق این امر در اقتصاد کشور تبدیل 
شود. وی اضافه کرد: البته ایجاد فضای منصفانه برای خرید و 
فروش کاالها و محصوالت یکی از مهم ترین هدف های ایجاد 
بورس های کاالیی در دنیا است که این موضوع در کشور ما نیز 
موجب شده تا این هدف برای بورس کاال نیز در نظر گرفته شود. 
به همین دلیل هم هست که نمی توان نقش مثبت و اثرگذار 
بورس کاال را در شفافیت قیمتی کاال و خدمات به ویژه در چند 
سال گذشته نادیده گرفت. عضو هیات مدیره کانون نهادهای 
سللرمایه گذاری ایران ادامه داد: موارد اشاره شده تنها بخشی 
از مزایای عرضه محصوالت و کاالها در بورس کاال و سپردن 
تعیین قیمت به مکانیللزم عرضه و تقاضللا و دوری از تعیین 
دستوری قیمت ها است و مواردی چون پو شش ریسک، تأمین 
مالی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و عرض اندام بیشتر بخش 
خصوصی، ارتقای کیفیت محصوالت و کاالها، افزایش انگیزه 
تولیدکنندگان، ایجاد توازن در عرضه و تقاضای محصوالت و ... 

از دیگر مزایای قابل بیان در این زمینه است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که توجه و توسعه 
بورس های کاالیی در همه جای دنیا از جمله نقاط قوت اقتصاد 
هر کشوری برشمرده می شود، اذعان داشت: این موضوع امری 
طبیعی است که عده ای از افراد به ویژه دالل ها و واسطه ها مایل 
نباشللند و اجازه ندهند که تنوع و عرضه بیشتر محصوالت و 
کاالها در بورس کاال اتفاق بیفتد. وی افللزود: نمونه بارز این 
موضوع را  می توان تاش برای ادامه قیمت گذاری دستوری 
محصوالت و کاالها از جمله محصللوالت فوالدی عنوان کرد 
که خوشللبختانه با تاش های صورت گرفته در این زمینه، 
مقاومت های موجود در این خصوص شکسته شد و این روزها 
شاهد این اتفاق هستیم که مکانیسم عرضه و تقاضا بر بازار فوالد 
حاکم است و قیمت این محصول نیز به تعادل رسیده است. 
کاظمی اسفه گفت: بنابراین اگر می خواهیم اقتصادی شفاف بر 
پایه بازاری آزاد داشته باشیم، باید اجازه دهیم تا مکانیزم عرضه 
محصوالت و کاالها در بورس کاال رونق بیشتری بگیرد. وی 
همچنین نمونه بارز اثرات مثبت بورس کاال در توسعه اقصادی 
کشور را در حوزه کشاورزی اظهار داشت و گفت: اجرای طرح 
قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی از بستر بورس کاال، اقدام 
بسیار مهم و بزرگی است که اگر بیش از این ها حمایت شود 
عاوه بر این که منفعت بیشتر کشاورزان را در بر خواهد داشت، 
موجب افزایش کیفیت و کمیت تولید محصوالت کشاورزی 
شده و کشور را به خودکفایی در محصوالت مختلف کشاورزی 

رهنمون خواهد ساخت.



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

19

نگاهی به عملکرد 11 ساله بورس کاال نشان می دهد 
این عملکرد که در فضای بسته موجود شکل گرفته، 
فوق العاده بوده و توانسته نگاه ها را نسبت به کسب 
و کار تغییر دهد. تفکری که در حال حاضر در بورس 
کاال شللاهد هسللتیم، کاهش حداقلی ارتباط بین 
صنعت و مصرف کننللده یا به عبللارت بهتر ارتباط 
مفید و سللازنده با وجود بورس کاال است. ضمن آن 
که مسایل و ابزارهای جدیدی را شاهد هستیم که 
یکی از خواص این ابزارها کمک به تصمیم گیری و 

جمع آوری اطاعات است. 
ایللن اطاعات کلله پیش از ایللن وجود نداشللت و 
تنها در اختیار مراجع خاصی نظیللر مرکز آمار و یا 
وزارتخانه های مرتبط بود بللا راه اندازی بورس کاال 
وارد فاز تازه ای شللد و بورس کاال باعث شد جریان 
اطاعات به اندازه زیادی سللریع و شللفاف شود به 
طوری که این روند می تواند به بسیاری از تصمیمات 

بزرگ کشور کمک کند.
عملکرد موفق بورس کاال زمانی مشللخص می شود 
که نگاهی به روند قیمت گذاری در سللال هایی که 
نهادهای حمایتللی حضور نداشللتند، بیندازیم. در 
دورانی که دخالت در قیمت گذاری به واسطه عرضه 
محصللوالت در بورس کاال وجود نداشللت، شللاهد 
توسللعه صنایع باالدسللتی و پایین دسللتی و رشد 

تولیدات بوده ایم. 
همچنین در حوزه قیمت گذاری، قبل از راه اندازی 
بورس کاال و اعام قیمت ها به طور شللفاف بر روی 
تابلو، هر تولیدکننده یا فردی قیمت مدنظر خود را 
در بازارها اعام می کرد و شفافیتی در قیمت گذاری 
وجود نداشللت اما هم اکنون بللورس کاال تبدیل به 
مرجعی برای تعیین قیمت شده و حتی برای نشان 
دادن سللابقه قیمتی یک کاال در سال های گذشته 
از نظر میزان معامللله، رقابت و میللزان عرضه قابل 
دسترس اسللت که نگاهی به آمار نشان از عملکرد 

بسیاری قوی در این زمینه است.
از دیگللر موفقیت های بللورس در سللال های اخیر 
تامین مالی برخی صنایع و توسللعه ابزارهای مالی 

بورس کاال بوده است. در سللال های گذشته برخی 
از صنایع از طریق بورس کاال اقللدام به تامین مالی 
کرده اند و تامین سرمایه ها از طریق ابزارهای تعریف 
شده از طریق بورس کاال، شرایط مساعدی را برای 
سللرمایه گذاری ایجاد کرده اند. برای نمونه عرضه 
اوراق سلللف موازی اسللتاندارد بود که با راه اندازی 
این اوراق توان استفاده صنایع از این ابزار فراهم شد 
تا به جای مراجعه به بانک ها نسللبت به تامین مالی 
مستقیم اقدام کنند. ضمن آن که در بورس، تامین 
مالی به صورت هدفمند انجام می شللود به طوریکه 
تولیدکننللده می توانللد برنامه  ریزی که با انتشللار 
اوراق سلللف موازی اسللتاندارد، روی چه کاالهایی 
سللرمایه گذاری و اقدام به تولید کنللد و حتی این 
امکان برای سرمایه گذاران وجود دارد که اگر بر روی 
کاالیی سرمایه گذاری کرده اند، با قیمت های از قبل 
تعیین شده اقدام به دریافت آن کنند که این شرایط 
به سللرمایه گذاری در صنعت کمک شایان توجهی 

کرده است. 
در این بین یکی از موضوعاتی که مسللیر پیشرفت 
بللورس کاال در اقتصاد ملی را کمللی کند می کند، 
دخالت در روند قیمت گذاری کاالها است به طوریکه 
این امر یکی از رسالت های بورس کاال یعنی کشف 
واقعی قیمت ها براسللاس عرضلله و تقاضا را مختل 
می کند. از این رو پیشنهاد می شود به منظور حمایت 
از صنایع باالدسللتی و پایین دستی، هیچ نهادی در 
امر قیمت گذاری وارد نشود و اگر هم حمایتی قرار 
است انجام شود، به شللیوه ای دیگر رقم بخورد. در 
عین حال پیشنهاد دیگر در جاده توسعه بورس کاال، 
راه اندازی و توسعه ابزارهای محبوب جهانی که در 
بورس های بین المللی کاال وجللود دارد نیز توصیه 
می شود. در این زمینه توسللعه قراردادهای مشتقه 
به همراه پذیرش کاالهای جدید و پر شللمار در این 
ابزار مالی می تواند بورس کاال را به یکی از مولفه های 
اصلی اقتصاد کشور که قادر است خدمات متنوعی 
را به فعاالن صنایع و سللرمایه گللذاران ارائه دهد، 

تبدیل کند. 

 مهدی رفیعی
 کارشناس بورس کاال

 تغییر نگاه ها 
به کسب و کار
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در روز سللی ام مهر ماه سللال جللاری پنجمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه موسوم 
به کیللش اینوکس کار خللود را با حضللور ارکان 
بازار سللرمایه و بیش از 250 بنللگاه اقتصادی در 
جزیره کیللش آغاز کللرد. این رویللداد با حضور 
مهم تریللن و اثرگذارترین بنگاه ها، سللازمان ها و 
تشکل های اقتصادی کشور  برگزار شد و نزدیک 
به 10 نهاد مالی همچون شللرکت بللورس اوراق 
بهادار تهللران، بللورس کاالی ایللران، فرابورس، 
سپرده گذاری و مدیریت دارایی مرکزی، مدیریت 
فناوری بورس تهران در آن حضور فعال داشتند.  
در این نمایشللگاه که هر سللاله با هدف معرفی و 
به نمایش گذاشللتن مجموعلله ای از قابلیت ها و 
ظرفیت ها، برخورداری ها، تسهیات و زمینه های 
سللرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی 
با هدف جذب سللرمایه گذاری، رونق بازار کسب 
و کار و افزایش تولید برگزار می شللود، فرصتی را 
جهت بهره  برداری و توسللعه سرمایه گذاری و در 
نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده و 
هدفی را در راستای بهره مندی از مزایای تجارت 
آزاد بین المللی، جذب سرمایه ها و انتقال آسان تر 
تکنولوژی را دنبال می کند. بنابراین می توان گفت 
که تمرکز بر موضوعاتی نظیر گسترش تعامات 

بیللن المللللی بللازار سللرمایه، راهکارهای 
تامین مالللی پروژه هللا، افزایش 
تولیللد داخلی و رشللد صادرات 
کشللور از طریللق مشللارکت 
بللازار سللرمایه و بهللره وری از 
توانمندی شللرکت های بخش 
خصوصی با نظر داشت شرایط 
روز و رویکرد به عبللور موفق از 
شرایط و چالش های اقتصادی 
ازجمله محورهللا و اهداف این 
نمایشگاه اسللت. از سوی دیگر 
حضور سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی در مناطق آزاد، می تواند 
مقدملله ای بللرای ورود آنان به 
بخش های داخلی اقتصاد کشور 
هم تلقی شللود زیللرا تجربیاتی 

که از حضللور سللرمایه گذاران و 
کارگزاران اقتصللادی در مناطق 

آزاد به دست می آید می تواند کاربردهایی موثری 
برای سیاست گذاران کشور داشته باشد.

  ویژگی منحصر به فرد بازار سرمایه ایران
رییس سازمان بورس و 
اوراق بهللادار در آیین 
پنجمیللن  افتتللاح 
نمایشگاه کیش، ابعاد 
مختلف بازار سرمایه را 
بللرای حضار بلله ویژه 
سرمایه گذاران خارجی تشللریح کرد و از مزایای 
منحصر به فللرد این بازار سللخن گفت. شللاپور 
محمدی در این مراسم   اعام کرد که ارزش بازار 
بللورس و فرابورس کشللور طی سللال های اخیر 
افزایش قابل توجه ای داشللته است. این رقم هم 
اکنون به بیش از 800 هزار میلیارد تومان رسیده 
کلله 40 درصللد از GDP کل کشللور را به خود 
اختصاص داده است. رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار همچنین اظهار کرد: بازار سللرمایه ایران 
دارای چهار بازار اسللت که از این تعللداد دو بازار 
کاالیی و دو بازار اوراقی است. بورس کاال، بورس 

بهللادار و فرابورس انرژی، بللورس اوراق 

چهار بازاری هسللتند که کمتر کشللوری شاهد 
حضور هماهنگ آن ها در کنار یکدیگر اسللت. به 
گفته ی دبیر شورایعالی بورس میزان بازدهی بازار 
سرمایه ایران از ابتدای سللال تاکنون قابل توجه 
است به طوری که بورس اوراق بهادار در این بازه 
زمانی بازدهی 95 درصدی و فرابورس نیز بازدهی 
92 درصدی را به ثبت رسللانده که گواه فرصت 

بزرگ سودآوری این بازار برای همگان است.

برنامه های بازار سرمایه تا پایان 97
رییس سللازمان بورس و اوراق بهللادار همچنین 
برنامه های پیش روی بازار سرمایه تا پایان سال 
را تشریح کرد و اعام کرد: توسللعه قراردادهای 
فیوچللرز در دسللتور کار نهللاد ناظر قللرار دارد. 
همچنین اسللتفاده از ابزارهایی نظیر ابزار وارنت 

نیز تا پایان سال اجرایی می شود.
وی همچنیللن خبر داد که سللازمان بللورس با 
همکاری بیمه مرکزی در نظر دارد تا پایان سال 

در کیش اینوکس 2018 اعالم شد

 11 سـال هـمراهـی 
با اقتـصاد ایـران

  الهه پیروی
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ابزار تامین مالی بیمه اتکایی و ابزار بدهی بایای 
طبیعی را نیز عرضه کند که این ابزارها نیز در دنیا 

منحصر به فرد محسوب می شود.

تنوع معامالتی در بورس کاال
محمدی در ادامه با اشللاره به تنللوع بورس های 
کاالیی بیللان کرد: معامللات بورس های کاالیی 
ایران از تنوع بسیار زیادی برخوردار است به طوری 
که بورس کاالی ایللران طی سللال های اخیر در 
بخش کشاورزی و محصوالتی نظیر گندم، ذرت 

و زعفران فعالیت شایان توجه ای داشته است.
دبیر شللورایعالی بللورس همچنین اعللام کرد 
که ابزارهایی نظیللر قرارداد آتی بر سللکه طا از 
مهمترین دسللتاوردهای این بورس است که در 

دنیا بی نظیر محسوب می شود.
محمدی تنوع ابزارهای مالی در کشللور را بسیار 
عالی بیان کرد و گفت: بازار سرمایه ایران با تنوع 
بسللیار زیادی در ابزارهای مالی همراه اسللت و 
اوراق مشارکت، صکوک اجاره، صکوک بر دارایی 
فیزیکی،صکوک روی سهام،اوراق منفعت، اوراق 
وکالت و جعاله از جمله ابزارهای مالی اسللامی 

بورس تهران به شمار می رود.

خدمات 11ساله بورس کاال به اقتصاد کشور
رییس سللازمان بللورس اوراق بهللادار همچنین 
معتقد است که بورس کاالی ایران طی 11 سالی 
که در اقتصاد ایران متولد شللده است، خدمات و 
کمک های زیادی به فعاالن اقتصادی کشور ارائه 
کرده و این بورس قطعا از شللفاف ترین بازارهای 
مالی اسللت. وی تاکیللد کرد که طی چند سللال 
اخیر با تاش های صورت گرفته، معامات بخش 
کشللاورزی در بورس کاال متحول شللده است به 
طوریکلله عرضه جو  و ذرت کل کشللور در بورس 
انجام می شود و شاهد رونق معامات محصوالت 
مهمی همچون گنللدم در بورس کاال هسللتیم. 
محمللدی اظهار کرد کلله عاوه بر ایللن زعفران 
کاران کشللور می توانند قیمت واقعی محصوالت 
خود را روی تابلوی معامات بورس کاال مشاهده 

کنند در صورتی که در گذشللته چنین ظرفیتی 
وجود نداشت و این شفافیت به طور حتم به سود 
کشاورزان است. رییس سللازمان بورس و اوراق 
بهادار همچنین به حوزه فلزات اشاره کرد و ادامه 
داد: همه مسللووالن و فعاالن بللازار فلزات بر این 
موضوع تاکیللد دارند که به کمللک بورس کاالی 
ایران، کشور از نظام حواله ای و غیرشفاف که برای 
میلگرد و فوالد وجود داشللت رها شللده که این 

امکان تنها از طریق بورس کاال فراهم شده است.
به گفته ی محمدی، از سللوی دیگللر در بورس 
کاالی ایران انواع محصوالت پتروشللیمی وجود 
دارد که به صورت شفاف کشف قیمت شده و در 
بستری رقابتی معامله می شود که این شرایط قابل 
قیاس با دادوستدهای گذشللته بازار پتروشیمی 
نیسللت؛ این موارد تنها بخشللی از ظرفیت های 
بورس کاال در حوزه ایجاد شللفافیت در معامات 
بوده است که مجموع این کارکردها باعث اعتماد 
دولت و فعاالن صنایع به بورس کاالی ایران شده 

است.

استفاده از ظرفیت های بورس کاال برای توسعه 
صادرات به عراق

همچنین در مراسللم افتتاحیه نمایشللگاه کیش 
اینوکس 2018، دبیرشللورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به ظرفیت های بورس کاالی ایران 

اشاره کرد.
مرتضی بانللک گفت: 
می توان از ظرفیت های 
بورس کاالی ایران به 
منظور توسعه تجارت 
ایللران با کشللورهای 
همسایه از جمله عراق 
بهره برد کلله در این زمینلله تفاهمنامه همکاری 
میان بورس کاال با مناطق آزاد به منظور صادرات 

محصوالت ایرانی به عراق به امضا رسیده است.
بانک تاکید کرد که نهادهای مالی و بازار سرمایه 
قوی، از مولفه های اصلی یک اقتصاد توسعه یافته 
است از این رو بورس ها نقش محوری در تسهیل 

بسترهای سرمایه گذاری دارند که از این ظرفیت 
در مناطق آزاد بهره خواهیللم گرفت. به گفته ی 
دبیر شللورایعالی مناطق آزاد و ویللژه اقتصادی، 
بورس برای تمامی فعاالن اقتصادی در حوزه های 
مختلف یک امللکان و ظرفیت مناسللب و برابر را 
فراهم می کند کلله در این زمینلله مناطق آزاد از 
سللازوکار بورس کاالی ایران به منظور توسللعه 

روابط با کشورهای همسایه بهره خواهد برد.
وی به تفاهمنامه همللکاری بورس کاال با مناطق 
آزاد به منظور صادرات محصوالت به عراق اشاره 
کرد و گفت: آغاز صادرات از طریق بورس کاالی 
ایران به عراق، هم بللرای ذی نفعان خارجی و هم 
سرمایه گذاران و تجاری داخلی و خارجی بسیار 
موثر است زیرا طرف های خارجی نیز از شفافیت 
در تجارت استقبال می کنند و از طرفی مکانیسم 
مبادله پول نیز در این فرآیند فیزیکی نیست و با 

روش های مختلف قابلیت اجرایی دارد.
به گفته ی بانک ؛ گزارش عملکرد بازار سرمایه و 
بورس کاال نشان دهنده ظرفیت بسیار باالی این 
بازار است که امیدواریم این بورس در مسیر بین 
المللی نیز توسللعه پیدا کند و به اشکال مختلف 
بتواند برای فعاالن داخلللی و خارجی، اطمینان 

بخش در دادوستد کاالها باشد.

نقش محوری بورس کاال در ایجاد تعادل بازارها
همچنین عضو مجمع 
تشللخیص مصلحللت 
نظللام نیز بلله مزایای 
بورس کاالی ایران در 
اقتصللاد اشللاره کرد و 
گفت: بللورس کاال در 
حال حاضر یک بورس توانا و رو به رشللد است و 
تعداد کاالهایی که در این بورس عرضه می شود 
در حال افزایش بللوده و مشللاهده می کنیم این 
بورس نقش محللوری در ایجاد تعللادل بازارها را 

داشته است.
غامرضا مصباحی مقدم اعام کللرد که از گروه 
محصوالتللی که در بللورس کاالی ایللران عرضه 
می شود، مواد پتروشیمی است که از گستردگی 
وسللیعی برخوردار است و مکانیسللم بورس کاال 
توانسللته شللفافیت مطلوبی را بللرای این حوزه 
به ارمغان بیللاورد. به گفتلله ی مصباحی مقدم، 
همچنین گندم نیللز به عنوان یکللی از کاالهای 
ضروری مللورد نیاز مردم در این بللورس عرضه و 
معامله می شود؛ جو و ذرت نیز با حجم باال در این 
بورس عرضه می شللود و از این رو در آینده شاهد 
آشنایی و حضور بسللیاری از کشاورزان کشور در 

بورس کاالی ایران خواهیم بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است 
که بورس کاال طی سال های گذشته نقش موثری 
در تنظیم بازار و شفافیت ایفا کرده و ضمن اینکه 
کشللف قیمت کاالها عادالنه تر شللده و به دلیل 
ایجاد رقابت و واقعی شللدن بازارهللا، پیش بینی 

برای تولیدکنندگان ممکن شده است.

ش
ک و بیمه کی

س، بان
س کاالی ایران در پنجمین نمایشگاه بین المللی بور

غرفه بور



22

طال و بازار مالی



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

23

»بللورس کاالی ایللران پرچمللدار   
شفافیت در اقتصاد است.« مدیرعامل 
شرکت تامین سللرمایه لوتوس پارسللیان درخصوص مختصات و کارکرد بورس 
کاالی ایران طی 11 سال گذشته اینگونه اظهار نظر می کند و در ادامه می گوید: 
یکی از مشکات اساسی ساختار اقتصادی جوامع، عدم شفافیت در بازارهاست به 
طوریکه در گذشته بهره وری و عملکرد در اقتصاد ما نیز جایگاه خاصی نداشت اما 
خوشبختانه با راه اندازی بورس کاال و پذیرفته شللدن اغلب کاالها در این بورس، 

مکانیسم بازار توانست بر روابط بین بخش   های مختلف اقتصادی حکمفرما شود.
علی تیموری شندی در گفت و گو با »پیام اقتصادی بورس کاال« عنوان کرد: بورس 
کاال یکی از ارکان شفافیت و توسعه اقتصادی در کشور ما قلمداد می شود و طی 11 
سالی که از تاسیس این بورس گذشته انصافا روند رو به رشد و پرسرعتی را در اقتصاد 
ایران طی کرده است.  تیموری معتقد است: بورس کاالی ایران با ابزارسازی های 
مختلف توانسته پیشرو باشد. در همه جای دنیا بورس های کاالیی همین نقش را 
ایفا می کنند و بورس کاالی ایران از جمله بورس هایی است که ارتباط تنگاتنگی 
با اقتصاد واقعی کشور دارد و هرچقدر که این بورس توسعه یافته تر باشد و تعمیم 
بیشتری پیدا کند، بخش واقعی اقتصاد ما نیز بیشتر از آن منتفع می شود. در کشور 
ما که ساختار اقتصادی بیشتر مبتنی بر تولید کاالها است، صنایع مختلف و کاالها 
نقش محوری را در رشللد اقتصادی ایفا می کنند که در همین حوزه ابزارسازی از 
سوی بورس کاال و ارائه خدمات متنوع به فعاالن صنعت کمک ویژه ای به اقتصاد 
کشللور می کند. این کارشناس ارشد بازار سللرمایه به نقش محوری شرکت های 
تامین سرمایه در ابزارسازی های مالی اشاره کرد و گفت: تامین سرمایه ها می توانند 
با مالی سللازی کردن ابزارهای کاالیی در بورس کاال نقش آفرینی کنند. از جمله 
فعالیت هایی که تاکنون در زمینه تامین مالی از سوی شرکت های تامین سرمایه 
صورت گرفته است، می توان به راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، صندوق های 
کاالیی و ابزارهایی از این دست اشاره کرد. این ابزارها به طور مستقیم در خدمت 
تامین مالی تولیدکنندگان و کمک به تولید و اقتصاد واقعی است. وی در خصوص 
توسللعه ابزارهای مالی عنوان کرد که با ارتباط تنگاتنگ بین بورس کاال، تامین 
سرمایه ها و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار جای کار قابل توجهی در حوزه 

ابزارسازی و به ویژه ابزارهای کاالیی وجود دارد. 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بر این نکته تاکید کرد که شرکت 
تامین سرمایه لوتوس پارسیان تاش کرده تا در حوزه ابزارسازی های کاالیی در 
خدمت اقتصاد کشور باشد و حتی روی محصوالتی مانند خودرو نیز اوراق سلف 
موازی انتشار یافته است.  تیموری شللندی در خصوص راه اندازی صندوق های 
کاالیی در شللرکت بورس کاالی ایران گفت: در حوزه صندوق های کاالیی سعی 
کردیم صندوق طا را راه اندازی کنیم و هللدف از راه اندازی صندوق طا این بود 
که در فضای بسیار ملتهب بازار طا کمک کنیم فشار نقدینگی بازار سکه و طا تا 
حدی مدیریت شود. در این بین عملکرد صندوق های کاالیی طا نشان داد که اگر 
ما بتوانیم ابزارهای مالی مناسبی را روی انواع کاال طراحی کنیم از ابعاد مختلفی به 
اقتصاد کشور -خصوصا در دوران کنونی تحریم ها- کمک کرده ایم. در واقع توسعه 

این ابزارها به تامین مالی های کوتاه مدت شرکت های تولیدی به نحو مناسبی کمک 
می کند.  مدیرعامل شرکت لوتوس پارسللیان افزود: توسعه صندوق های کاالیی 
عاوه بر اینکه می تواند به صنعت و تولید کمک کند، می تواند منابع سرگردانی را 
که به دنبال حوزه های سرمایه گذاری هستند را در خدمت تولید درآورد و از تخریب 
منابع نقدینگی که در بخش های مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند.  
وی اظهار داشت: راه اندازی صندوق کاالیی طای لوتوس پارسیان در مقطعی رخ 
داد که تامین سکه با مشکاتی مواجه بود و محدودیت انبارها باعث شد که عما 
امکان تامین فیزیکی سکه نباشد اما با این وجود این صندوق توانست روند بسیار 
مطلوبی را پیدا کند و آمار معامات این صندوق تا مهرماه امسال نشان می دهد 
که با 30 هزار سللکه پایه ی این صندوق، معادل یک میلیون سکه معامله شده 
است و این یک میلیون تقاضای سکه می توانست به بازار فیزیکی منتقل شود اما با 
وجود ابزاری که قدرت نفوذ قابل توجهی داشته است، این حجم از تقاضا را توانسته 
پوشش دهد. اگر بتوانیم ابزارهایی از این دست را توسعه دهیم می توانیم در زمان 
التهابات بازار، فضاها را به نحو مناسب تری مدیریت کنیم و منابع کمتری را در 
کشور صرف این موضوع کنیم.  وی افزود: از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
طا، در واقع تاکنون حدود 6 الي 7 میلیون سکه در بازار معامله شده است، بدون 
آنکه مشکل یا تداخلي در بازار ایجاد شود و تاثیر منفي بر جاي گذاشته باشد. به 
همین دلیل بانک مرکزي نیز به فکر افتاد تا از ابزارهاي نوین براي مدیریت بهتر 
بازار به ویژه در شللرایط التهابي بهره گیرد. وی در انتها ماهیت ابزارهای مالی را 
اینگونه بر شمرد و گفت: ماهیت ابزارهای مالی این است که به عنوان ضربه گیر 

بللرای تقاضاهای سللفته بازانلله عمل 
می کنند؛ هر چقدر که ابزارهای 

مالی بتوانند توسعه پیدا کنند 
قطعا بخش عمللده ای از این 
تقاضللا را جللذب می کنند و 
این به معنای حللذف تقاضا 

نیست بلکه به معنی مدیریت و 
هدایت این منابع در جهت تولید 

و در خدمت اقتصاد واقعی 
کشور است و در همه 

جای دنیللا طراحی 
ابزارهای مالی 
همیللن  در 

راستاست. 

گفت و گو با مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان

 صندوق های طال، ابزاری برای
 مدیریت نقدینگی

  مریم زمانیان

Derivative market طال و بازار مالی



24

 اضافه کردن کاالها به »سبد سللرمایه گذاری«، 
تنوع بخشللی بیشللتری برای سللرمایه گللذاران 
فراهم می کنللد و می تواند به کاهش نوسللانات و 
افزایش بازده سللبد سللرمایه گذاری منجر شود. 
کاالها همچنین می توانند به عنوان سللپری برای 

محافظت در مقابل تورم باشند.
همچنین بطور تاریخی کاالها همبستگی نسبتا 
کمی با سهام و اوراق قرضه دارند و یکی از عوامل 
مهم کم بودن همبسللتگی بین آنها این است که 
قیمت کاالها تحت تاثیر عوامل ریسکی متفاوتی 
قللرار دارد. سللرمایه گذاری در کاالهللا می تواند 
به صورت مسللتقیم بللا خرید دارایللی فیزیکی، 
سرمایه گذاری در قراردادهای آتی و اختیار معامله 
و در نهایت سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری 
کاالیی انجام شود. در این میان مالکیت فیزیکی 
کاالها چالش های غیرقابل حللل زیادی را ایجاد 
می کند. اگرچه از طریق این کار بطور مسللتقیم 
مالک کاال هستیم؛ اما هزینه های تحویل گرفتن 
کاال، هزینه های نگهللداری آن و بیملله کردن و 
ریسللک های نگهداری کاال از جمللله هزینه های 

غیرقابل اجتنابی هستند که باید پرداخت شوند.

صندوق های سـرمایه گذاری کاالیی قابل 
معامله

 )ETC( یکی از ابزارهای مالی نوین هسللتند که 
به سللرمایه گذاران این امللکان را می دهند که به 
جای خرید و نگهللداری کاالی مورد نظر و تحمل 
هزینه های حمل و نقل، انبارداری و خسارت های 
احتمالللی آن، اوراق این صندوق هللا را خریداری 
نمایند. با خرید این اوراق، سللرمایه گذار در عین 
داشللتن مالکیت کاالی مللورد نظر، مسللوولیت 
نگهللداری از آن کاال را بر عهده نللدارد. به عبارت 
دیگر، ایللن صندوق ها بخش قابللل ماحظه ای از 
وجوه گردآوری شده خود را به سرمایه گذاری در 
کاالیی خاص اختصاص می دهند و عاقه مندان به 
سرمایه گذاری در آن کاالی خاص اقدام به خرید 

واحدهای این صندوق ها می کنند.
کاالهای اساسللی در تمللام دنیا بخللش مهمی از 
پرتفوی سللرمایه گذاران خرد و نهادی را تشکیل 
می دهند. این در حالی اسللت که برای بسللیاری، 
دسترسللی کارا و سللریع به این گروه دارایی ها به 
طور سنتی همواره با دشواری هایی نظیر الزامات 
وجه تضمین، محدودیت های اجباری و مسللایل 
ارتباطی و دسترسللی به بورس های مشتقات بین 
المللی همراه بوده است. بنابراین بسیاری از سرمایه 

گذاران قادر به سرمایه گذاری در این حوزه نبوده 
اند. لذا بورس هایی چون بللورس لندن با برقراری 
همکاری نزدیک با ناشران، تاش کرد که دسترسی 
به کاالهای اساسللی را از طریق توسعه ابزارهای 
جدید نظیر صندوق هللای کاالیی قابل معامله در 
بورس و ایجاد سیستم های معاماتی ویژه تسهیل 
کند؛ به طوری که سللرمایه گذاران بدون نیاز به 
انجللام معامات آتی یللا تحویللل فیزیکی کاالی 
اساسللی، از طریق این صندوق ها به کاالی مورد 
نظر خود دسترسللی یابند.  صندوق های کاالیی 
قابل معامله در بورس از ابزارهای سللرمایه گذاری 
هسللتند که رونللد قیمتی یک شللاخص کاالیی 
پایه را دنبال کرده و این شللاخص می تواند صرفا 
متشکل از یک کاالی اساسی یا ترکیبی از مجموعه 
کاالها نیز باشد. نهاد ناشر به طور مستقیم بر روی 
دارایی پایه یا قرارداد مشللتقه آن کاال یا شاخص 
سللرمایه گذاری می کند. بنابرایللن انتظار می رود 
ارزش سللرمایه گذاری پرتفوی هم سللو با قیمت 
دارایی پایه افزایش یا کاهش یابد. این ابزار در واقع 
فرصت های سرمایه گذاری جدیدی را برای سرمایه 
گللذاران بالقوه به وجللود می آورد، زیرا بسللیاری 
از شللرکت های تولیدکننده کاالهای اساسی در 
بورس پذیرفته نشللده اند. این ابللزار دقیقا مانند 
سللهام عادی و صندوق های 

 چراغ سبز صندوق های طال
 به سرمـایـه گـذاران
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قابل معامله در بورس معامله شده و فرآیند تسویه 
آن نیز مانند سایر اوراق صورت می گیرد. از آنجا که 
این اوراق بازارگردانی می شللوند، از نقدشوندگی 
باالیللی برخوردارند. عللاوه برایللن صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی برای سرمایه گذاری کوتاه 
مللدت و بلندمدت در کاالهللای مختلف قابلیت و 
مطلوبیت باالیی دارند.  صندوق های کاالیی قابل 
معامله در بورس، صندوق های با سللرمایه متغیر 
هسللتند که واحدهای آن بنا به درخواسللت ناشر 
آن صادر و بازخرید شده و صدور واحدهای جدید 
براساس تقاضای بازار امکان پذیر است. این ویژگی 
منحصر به فللرد در واقع اطمینللان ایجاد می کند 
که قیمت بازار صندوق هللای کاالیی قابل معامله 
در بورس بسیار نزدیک ارزش خالص دارایی های 
آن اسللت، زیرا در غیر این صللورت موجب ایجاد 
فرصت آربیتراژ می شللود. این صندوق ها به طور 
کلی به دو صورت تک کاالیی )طللا، نفت و...( یا 

شاخصی)سبدی از چند کاال( منتشر می شوند.

تاریخچـه و حوزه هـای مختلـف فعالیت 
صندوق های کاالیی

اولین صندوق کاالیی در سللال 2004 در بورس 
لندن راه اندازی شللد. کاالی پایه این صندوق فلز 
گرانبهای طا بود. پس از راه اندازی این صندوق، 
صندوق های کاالیی با طیف وسللیعی از انواع کاال 
شللروع به کار کردنللد. حوزه های اصلللی فعالیت 
صندوق های کاالیی شامل: محصوالت کشاورزی، 
فلزات صنعتی، حامل های انرژی و فلزات گرانبها 
است. در جدول 1 مهمترین محصوالت هر یک از 

بخش ها آورده شده است.
با راه اندازی اولین صندوق های کاالیی، بسللیاری 
از کشللورها اقدام به راه اندازی اینگونه صندوق ها 
کردنللد. بطوریکه با گذشللت حدود 14 سللال از 
راه اندازی این صندوق ها طیف وسیعی از کاالها و 

حجم زیادی از سرمایه جذب این صندوق ها شده 
است. این در حالی است که آمار رشد صندوق های 
کاالیی طبق پیللش بینی ها همچنللان ادامه دار 
خواهد بود. این موضوع نشللان دهنده جذابیت و 
اهمیت وجللود اینگونه صندوق ها برای سللرمایه 
گذاران حوزه های مختلف اسللت. در حال حاضر، 
از میان کاالهای مختلللف، صندوق های مبتنی بر 
کاالهای نفت خام و فلزات گرانبها شامل طا و نقره، 
بیشترین محبوبیت را بین سرمایه گذاران دارد. زیرا 
نوسانات قیمتی این کاالها در بازارهای جهانی به 
نسبت زیاد اسللت و به دنبال آن بازار این کاالها از 
نقدینگی باالیللی برخوردارند. همچنین برای این 
کاالها در بازارهای جهانی تقاضای فیزیکی زیادی 
وجود دارد. عاوه بر کاالهای بیان شده در جدول 1 
ارزهای مختلف نیز می تواند به عنوان کاال پایه این 

صندوق ها قرار بگیرد.
 

 صندوق هـای سـرمایه گذاری کاالیی در 
ایران

اولین صندوق سرمایه گذاری کاالیی در ایران تحت 
عنوان صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در 
بهار سال 96 موفق به اخذ تمامی مجوزهای الزم از 
سازمان بورس و اوراق بهادار شد. این صندوق پس 
از پذیرش در بورس کاالی ایران فعالیت خود را آغاز 
کرد. دارایی پایه ای صندوق، همانطور که از نام آن 
پیداسللت، طا و به ویژه سکه طا است و موسس 
اصلی و مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه لوتوس 

پاسیان است.

حوزه هـای فعالیت صندوق هـای کاالیی 
در ایران

دارایی پایه تمامی صندوق های سللرمایه گذاری 
کاالیی که در بورس کاالی ایران پذیرش می شوند 
اوراق بهادار مبتنی بر کاال است. اوراق بهادار مبتنی 

بر کاال شامل گواهی سللپرده کاالیی، قراردادهای 
آتی کاالیی، قراردادهللای اختیار معامله کاالیی و 
قراردادهای سلف موازی استاندارد اعم از با اختیار 
معامله و بدون اختیار معامله. بنایراین صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی بطور مستقیم مجوز خرید و 
نگهداری کاالی فیزیکی را ندارند و تنها می توانند 
گواهی سپرده کاالیی را خریداری نمایند. استفاده 
از گواهی سپرده کاالیی بسللیاری از ریسک های 
مربوط به خرید و نگهداری فیزیکی کاال را از بین 
می برد و به دلیل معامله شدن این اوراق در بورس 
کاالی ایران از شفافیت باال و تضمین برخوردارند.

مزایای صندوق های کاالیی
کاهش هزینه ها

سللرمایه گذاران به جای خریللد کاالی مورد نظر 
خود و متحمل شللدن هزینه های حمللل و نقل، 
انبارداری، بیمه و خسللارت های احتمالی، اوراق 
ایللن صندوق ها را خریللداری می کننللد. با خرید 
این اوراق، سللرمایه گذار در عین داشتن مالکیت 
کاالی مورد نظر، مسللوولیت نگهداری از آن کاال 

را بر عهده ندارد.
امنیت بیشتر

عدم نگرانی درباره امنیت فیزیکی، سرقت یا جعل 
کاال در صورت نگهللداری و معامله مسللتقیم آن 

توسط سرمایه گذار.
وجود بازار ثانویه شفاف

وجود بازار ثانویه شفاف که در مقایسه با معامات 
خارج از بورس موجود در بازار نقد کاال، هزینه های 

معاماتی کمتری را ایجاد خواهد کرد.
داشتن پشتوانه قوی

برخللاف اوراق قرضه و بدهللی ETCها به دلیل 
اینکه از پشللتوانه کاالیللی برخوردارند، ریسللک 
اعتبللاری بسللیار پایینللی دارنللد. همچنین این 

صندوق ها تحت نظارت بورس ها اداره می شوند.

جدول 1. حوزه های فعالیت صندوق های کاالیی

Derivative market طال و بازار مالی

فلزات گرانبهاانرژیفلزاتکشاورزی

طالنفت خام برنتآلومینیومغالت

نقرهنفت خام تگزاسمسقهوه

پالتینکربننیکلشکر

پاالدیومگاز طبیعیسربسویا

مشتقات تصفیه شده نفتیقلعپنبه

رویزعفران
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متنوع سازی
صندوق هللای کاالیللی قابللل معامللله در بورس 
می توانند سبدی از کاالها و ارزهای مختلف را به 
عنوان کاالی پایه خود در نظللر بگیرند. در نتیجه 
امکان متنوع سللازی از طریللق کاالهای مختلف 

وجود دارد.
شفافیت

به منظللور تسللهیل فرآیند صللدور و بللاز خرید 
واحدهای ETC، شاخص کاالی پایه صندوق به 
طور روزانه منتشر می شود. از آنجایی که معموال 
هدف صندوق، پیروی از یک کاال یا سبدی از چند 
کاالی هدف اسللت، سللرمایه گذاران از کاالهای 
نگهداری شده توسط صندوق و همچنین وزن هر 

کدام در سبد سرمایه گذاری آن مطلع می شوند.
امکان جذب سرمایه های خرد

مزیت دیگر این اسللت که این صندوق ها، امکان 
جذب سرمایه های اندک را فراهم می آورد. خرید 
بسللیاری از کاالها در حجم کم معموال گران تر از 
خرید عمده آن کاال است. از طریق این صندوق ها 
چون حجم بسیار زیادی از کاال خریداری می شود، 

بللازده  معمللوال 

باالتری خواهد داشت. همچنین هزینه های خرید 
و فروش واحدها و هزینه های جللاری صندوق از 
هزینه های مربوط به خریللد و فروش، نگهداری و 

بیمه کاالی مورد نظر پایین تر است.
سـرمایه گذاری در صندوق هـای 

سرمایه گذاری کاالیی )قابل معامله(
به منظور سرمایه گذاری در صندوق های کاالیی این 
امکان برای عموم سللرمایه گذاران اعللم از حقیقی و 
حقوقی، فراهم شده است تا در زمان تاسیس صندوق 
در پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
به ارزش اسمی هر واحد 10 هزار ریال مشارکت نمایند. 
خرید واحدهای سللرمایه گذاری مسللتلزم دارا بودن 
کد معاماتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری 
مرکزی یا همان کد سهامداری است. جهت اخذ این 
کد معاماتی می توان به تمامی کارگزاران فعال در بازار 
سرمایه کشور مراجعه و درخواست صدور کد معاماتی 
نمود. واحدهای خریداری شده با نام هستند و گواهی 
خرید مربوطه توسط شرکت سللپرده گذاری مرکزی 
صادر می شود. فرایند کار دقیقا مشابه با خرید و فروش 

سهام در بازار بورس اوراق و فرابورس است.
 معامالت ثانویه

معامات واحدهای سرمایه گذاری صندوق کاالیی 
قابل معامللله پس از اتمللام پذیره 
نویسللی و ثبت صنللدوق، در بازار 
صندوق هللای سللرمایه گذاری 
کاالیی بللورس کاالی ایران آغاز 
می گردد. دارندگان و متقاضیان 
خریللد می تواننللد بللا مراجعه 
بلله کارگللزاران عضللو بورس 
کاالی ایران که مجوز معامله 
صندوق های سللرمایه گذاری 
کاالیی را دارند، اقدام به خرید 
و فروش این واحدها نمایند.

 

4 صندوق کاالیی فعال در تاالر نقره ای
تا پایان مهر ماه سال جاری، چهار صندوق کاالیی 
مبتنی بر طا با نمادهای »طا«، »گوهر«، »عیار« 
و »زر« تاسیس شللده اند و بررسی روند معامات 
آنها حاکی از آن است که صندوق پشتوانه طای 
لوتوس طی یکسال منتهی به 30 مهرماه 1397 
بیش از 207 درصد بازدهی محقق کرده اسللت. 
بازدهی سللاالنه صندوق زرافشللان امید ایرانیان 
در بللازه مذکور نیز بلله رقللم 118 درصد نزدیک 
شده اسللت. دو صندوق دیگر نیز با توجه به عمر 
فعالیتشان که کمتر از یکسال بوده است، در طول 
بازه یکسال گذشته تغییری را در قیمت هر واحد 
خود تجربه نکرده اند. این در حالی است که بازدهی 
کل دوره این صندوق ها در طول عمر فعالیت آنها 
نشللان می دهد که از میان این 4 صندوق کاالیی، 
صندوق پشللتوانه لوتوس با بازدهللی نزدیک به 
217 درصدی باالترین میزان بازدهی را کسللب 
کرده است. صندوق »گوهر« و »زر« نیز در طول 
فعالیتشللان تا پایان مهر ماه، بلله ترتیب با تحقق 
حدود 121 و 112 درصد رتبه های دوم و سوم را 
به دست آورده اند. صندوق »عیار« هم که در تاریخ 
30 خرداد ماه سال جاری تاسیس شده و کمتر از 
یکسال از آغاز فعالیت آن می گذرد، حدود 17.5 

درصد بازدهی رقم زده است. 
به این ترتیب، صندوق های سرمایه گذاری اوراق 
بهادار مبتنی بر کاال در حالی از سللال گذشته در 
بورس کاال فعال شللده اند که بازدهی ساالنه این 
چهار صندوق از نرخ سللود یکسللاله بانکی باالتر 
بوده اسللت؛ از این رو به نظر می رسد با ترویج این 
صندوق ها به سللایر کاالها و معرفی هر چه بیشتر 
آن به سرمایه گذاران همزمان با گام برداشتن در 
راستای فرهنگ سازی بیشللتر پیرامون این ابزار 
مالی می تللوان از آن برای جللذب نقدینگی های 
سرگردان به منظور سللرمایه گذاری غیرمستقیم 
افراد حقیقی در حوزه کاالهای مختلف بهره برد. 
ضمن اینکه با هدایت این سللرمایه ها به ابزارهای 
مالی و به طور کلی بازار سللرمایه، می توان مانع از 
تزریق این منابع سرگردان به بازارهای 
غیرمولد و فعالیت های سللفته بازانه 

شد.
در جدول شماره 2 جزییات بازدهی و 
خالص ارزش دارایی این چهار صندوق 

طایی آمده است.
 در نمودار شللماره 1. کل خالص ارزش 
دارایی های این 4 صنللدوق را از ابتدای 
فعالیت آنهللا تا پایللان مهر مللاه 1397 

می توان مشاهده کرد.
  نمودار شماره 2. بازدهی این صندوق ها را 
با شاخص کل بازار سهام مقایسه کرده است. 
همانطور که مشاهده می شود از ابتدای آبان 
ماه 1396 تا پایان مهر مللاه 1397، بازدهی 
ایللن صندوق ها باالتر از بازدهی کل شللاخص 

بوده است.    
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جدول شماره 2. بازدهی و خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری کاالیی

نمودار شماره 1. کل خالص ارزش دارایی ها

نمودار 2. مقایسه بازدهی صندوق ها با شاخص های بازار سرمایه

Derivative market طال و بازار مالی

تاریخ نمادنام صندوق
تاسیس

 قیمت هر واحد در
 30 مهر ماه 1397 )ریال(

بازدهی تا پایان مهر ماه خالص ارزش دارایی ها تا پایان مهر ماه )میلیارد ریال(

بازده کل دورهبازده ساالنهمیانگین کل دورهمیانگین ساالنه

216،94 %207،3 %1396/04/2133266661،80530،36طاپشتوانه طالی لوتوس

120،77 %0،0 %1396/11/1222887229،27229،27گوهردر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان

17،5 %0،0 %1397/03/3011668347،59347،59عیاردر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید

111،8 %117،87 %1396/08/1721882171،45168،73زرزرافشان امید ایرانیان
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  بـرای مخاطبانـی کـه اطالعـات 
کمتری از ابزارهای بورس کاالی ایران دارند، چه 
تعریفی می توان از گواهی سپرده کاالیی داشت؟

گواهی سللپرده کاالیی اوراق بهاداری است که موید 
مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال بوده و پشتوانه 
آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای 
مورد تایید بورس صادر می شود. به عبارت ساده تر هر 
تولیدکننده یا مالک کاال می تواند محصوالت خود را به 
انبارهای مورد تایید بورس تحویل دهد و در قبال آن 
گواهی دریافت کند که قابلیت نقد و انتقال دارد. بر این 
اساس به طور مشخص این موضوع در خصوص سکه 
طا نیز صادق است و در حال حاضر انبارهای چهار 
بانک صادرات، ملت، سللامان و رفاه در کشور امکان 
پذیرش و ارائه این اوراق را دارا هسللتند؛ البته در این 
بین بانک ملت هنوز فعالیت خود را آغاز ننموده است.

همچنین اعام این نکته نیز حائز اهمیت اسللت که 
از گواهی  سللپرده کاالیی می توان به عنوان یک ابزار 
معاماتی یاد کرد، چرا که این اوراق به دلیل استاندارد 
بودن و دریافت مجوزهای مورد نیاز و نیز ورقه بهادار 
بودن، قابلیت معامات پیوسته در انواع بازارها را دارا 
هسللتند. از طرفی دیگر به دلیل ماهیت اوراق بهادار 
بودن گواهی سپرده کاالیی، این امکان وجود دارد که 
با توثیق این اوراق نزد بانک نسبت به اخذ تسهیات به 
پشتوانه آن اقدام کرد که به نوعی از این اوراق به عنوان 

ابزار تامین مالی می توان یاد کرد.
   و صندوق هـای سـرمایه گذاری 

طال چطور؟
صندوق سللرمایه گذاری هم نوع دیگری از ابزارهای 
نوین در خصوص معامات طا است. این صندوق ها 
به پشللتوانه طا، نوعی از صندوق های کاالیی قابل 
معامله در بورس است که سللرمایه های جمع آوری 
شده از مشتریان، در گواهی سللپرده طا و ابزارهای 
مبتنی بر طا سللرمایه گذاری می کنللد. به عبارت 
دیگر صندوق سللرمایه گذاری با پشتوانه طا امکان 
پیروی از بازده قیمت سللکه طا را فراهم می آورد و 
واحدهای سللرمایه گذاری آن در بورس کاالی ایران 

قابل معامله است.
فعالیت اصلی ایللن صندوق ها، سللرمایه گذاری در 
گواهی سپرده سللکه طا بوده که به عنوان دارایی 

پایه صندوق در نظر گرفته شللده است؛ بنابراین 
عملکرد صندوق، به عملکرد سکه طا بستگی 
دارد و بخش عمده منابع صندوق، صرف خرید 
گواهی سپرده سللکه طا می شود. اگر بخواهیم 
تعریف سللاده تری از این نوع از صندوق ها داشته 
باشیم می توان گفت صندوق های سرمایه گذاری 
طا این امکان را به سرمایه گذاران می دهند تا به 
جای خرید و نگهللداری کاالی موردنظر و تحمل 
ضرر و زیان ناشی از سللرقت، اوراق این صندوق ها 
را خریداری کنند و نگرانی از بابت ریسک نگهداری 
آن کاال را نداشته باشللند. از آنجا که سرمایه گذاری 

مستقیم در حوزه فیزیکی سکه طا، ریسک 
ناشی از لزوم حمل و نقل فیزیکی 

سکه ها، کسللب اطمینان 
از اصل بودن سللکه ها و 
پیگیری مستمر قیمت 

خریللد و فللروش و 
مسللائلی از ایللن 
دست را به همراه 
دارد، بنابرایللن 

اسللتفاده از 

گفت و گو با مدیر صندوق سرمایه گذاری طالی کیان

»ریسک« در این صندوق ها مدیریت می شود
استفاده از ابزارهای نوین مالی این روزها در همه جای دنیا مرسوم و معمول است و با توجه به مزایایی که این ابزارها نسبت به بازار سنتی 

دارند، کمتر کشور پیشرفته ای را می توان یافت و نام برد که ابزارهای مالی در آنها توسعه نیافته باشد و مورد توجه و استفاده قرار نگیرد.
در این میـان بیش از هر کاال و محصول دیگری شـاید بتوان از طال یـاد کرد که به دلیل ویژگی ها و اهمیت و ارزشـی کـه دارد، ابزارهای 
معامالتی مربوط به آن، مورد توجه بیشتر قرار می گیرند. بر این اساس »پیام اقتصادی بورس کاال« در خصوص مزایای اوراق مبتنی بر کاال و 
صندوق های طال به گفت و گو با مسعود فاضلی نیا، عضو هیات مدیره کارگزاری توسعه معامالت کیان و مدیر صندوق سرمایه گذاری مبتنی 

بر سکه طالی کیان )با نماد گوهر( پرداخته است که در ادامه می خوانید؛
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صندوق های طا می تواند تا حد زیادی این ریسک ها 
را مدیریت کند.

    آیا هر کاالیی با هر ویژگی قابلیت 
تبدیل به گواهی سپرده کاالیی را دارد؟

خیللر، کاالها بللرای طی کللردن مراحللل مختلف 
جهت تبدیل به گواهی سللپرده به طللور حتم باید 
استانداردهایی را کسللب کنند که اتفاقا این موضوع 
از مزایای اوراق گواهی سپرده کاالیی نسبت به بازار 
آزاد به شمار می آید. به عنوان مثال استانداردپذیری 
کاال، قابلیت ماندگاری کاال برای یک دوره زمانی قابل 
قبول در انبار، عدم وجود مازاد تقاضا برای کاال)به این 
مفهوم که اگر کاالی بازاری با مازاد تقاضا داشته باشند، 
انگیزه ای برای توقف آن در انبار و نگهداری آن وجود 
ندارد( و قابلیت تفکیک کاال به محموله های استاندارد 
از جمله این استانداردها و شرایط برای پذیرش کاالها 
در انبارهای مشخص و مورد تایید بورس کاال و در قبال 

آن صدور اوراق گواهی سپرده کاالیی است.
   مـردم چگونـه می توانند سـکه 

هایشان را به گواهی سپرده سکه تبدیل کنند؟
اگر فردي تصمیم به خرید یا فروش سکه در قالب و 
ساختاری به غیر از بازار سنتی به دلیل ریسک های 
مختلللف دارد، می توانللد از این ابزار اسللتفاده کند. 
بدین منظور دارنده سکه طاي بهار آزادي مي تواند 
سللکه های خود را به خزانه یکی از بانک های طرف 
قرارداد و مورد تاییللد بورس تحویللل داده و پس از 
اصالت سنجي سکه توسللط خزانه بانک، یک قبض 
دریافت کند. این قبض تبدیل به گواهي سپرده بانام، 
به نام دارنده سکه شده و در بورس قابل معامله است. 
بر این اساس نیز دارنده گواهي هر زمان که اراده کند 
می تواند سللکه خود را از خزانه بانک تحویل بگیرد و 
یا اقدام به خرید و فروش این گواهی کند. به عبارت 
دیگر، اوراق گواهی سپرده سللکه، حکم سکه طا را 
به صورت فیزیکی دارد و مردم و سللرمایه گذاران به 
راحتی می توانند این گواهی را بدون محدودیت خرید 

و فروش کنند. 
   به اعتقاد شما اصلی ترین مزایای 

اوراق گواهی سپرده سکه طال چیست؟
شللاید یکی از بزرگترین مزایای این اوراق به ویژه در 
حوزه سکه این باشد که شللما نیاز ندارید به صورت 
فیزیکی دارایی خود را حمل و نقل و جابه جا کنید که 
دردسرهای خود را دارد. بنابراین به راحتی می توانید 
این گواهی ها را در بسللتری امن و شللفاف دادوستد 
کنید. از سوی دیگر نگهداشللتن کاالیی مانند طا 
همواره با ریسک های مختلفی از جمله سرقت، گم 
شدن، هزینه پولی و مکانی نگهداری و... همراه است. 
به همین جهت اگر حتی اوراق گواهی سپرده سکه طا 
پس از ثبت نزد کارگزاری گم شود، اطاعات شما در 
سامانه ای ثبت شده است و مالک آن دارایی هستید و 
تا زمانی که نخواهید آن کاال را بفروشید تحت مالکیت 
شما است. عاوه بر این شما در بازار سنتی زمانی که 
سکه  طا خریداری می کنید و تصمیم به فروش آن 
دارید، تفاوت قیمت خرید و فروش رقم قابل توجهی 
می شود، در صورتی که در بورس کاال در خصوص اوراق 

گواهی سپرده سللکه طا این تفاوت فاحش نیست.  
همچنین به دلیل این که عرضه و تقاضا تعیین کننده 
قیمت نهایی اسللت، واقعی بودن قیمت ها به دور از 
بازارگرمی واسللطه ها در مبادالت سنتی نیز از دیگر 
مزایای اوراق گواهی سپرده سکه طا و دادوستد آن 
اسللت. افزون بر این نکته مهم و قابل توجه دیگر این 
که مشکات بازار سنتی از جمله سرقت، تقلبی بودن 
سکه، پایین بودن کیفیت آن و... در بازار اوراق گواهی 
سللپرده سللکه طا وجود ندارد و با بررسی هایی که 
کارشناسان بانک برای دریافت سکه ها انجام می دهند، 
می توان با آسللودگی خاطر از کیفیت و عیار طای 
سپرده شده، اقدام به دادوستد اوراق و نیز تحویل آنها 
کرد. از سوی دیگر به تازگی نیز بحث هایی به جریان 
افتاده است تا واحدهاای صندوق های سرمایه گذاری 
طا، پشتوانه دریافت تسهیات از کارگزاری ها قرار 
گیرد که این موضوع نیز بر اهمیللت این ابزارها و نیز 

آسان شدن دریافت تسهیات می افزاید.
   بازدهی اوراق گواهی سپرده سکه 

طال تحت تاثیر چه عواملی است؟
عمده عوامل تاثیرگذار بر بازدهی این اوراق و به طور 
کلی قیمت سکه طا، قیمت اونس جهانی و همچنین 
نوسانات ارزی به ویژه دالر است. نکته جالب این که 
بررسی بازدهی 10 سال گذشللته بازارهای مختلف 
از جمله مسللکن، طا، ارز، خودرو، سللهام و... نشان 
می دهد بازار طا و سکه و نیز سهام بیشترین بازدهی 
را از آن سللرمایه گذاران خود کرده است. بنابراین به 
نظر می رسللد با توجه به مزایای ابزارهایی که در این 
رابطه در بورس کاال استفاده می شوند از جمله اوراق 
گواهی سپرده سللکه طا و همچنین صندوق های 
سرمایه گذاری طا و پتانسیل خوبی که در بازار طا 
وجود دارد، سللرمایه گذاری در ایللن ابزارها به دلیل 
ریسک نسبی پایین دادوستد آنها نسبت به بازار سنتی 
آزاد و همچنین بازدهی 10 سال گذشته ای که به ثبت 
رسانده اند، یکی از بهترین بازارها برای سرمایه گذاران 
باشد. از سوی دیگر هر چند در 10 سال گذشته، بازار 
سهام هم بازدهی مناسبی را عاید سرمایه گذاران کرده 
است اما با توجه به ساختار سرمایه گذاری در بازار سهام 
که با ریسک های زیادی همراه است و زمان و انرژی 
زیادی هم از سرمایه گذاران برای رصد شرایط مختلف 
می گیرد، بنابراین بازار طا به ویژه استفاده از ابزاری 
مانند صندوق های طا، برای سرمایه گذاری حداقل 

بخشی از دارایی ها پیشنهاد می شود.
   چرا ریسک  ورود به صندوق های 
طـال بـرای سـرمایه گذاران کمتـر از ورود بـه 

معامالت سنتی است؟ 
در کل صندوق سرمایه گذاری مانند شرکتی است که 
با جمع آوری منابع پولی کوچک، به سرمایه گذاری در 
سبدی از اوراق بهادار می پردازد که این سبد ممکن 
است شامل سللهام، اوراق مشللارکت، سپرده بانکی 
و سللایر اوراق بهادار و یا طا باشللد. بر این اساس هر 
سرمایه گذاری می تواند با سرمایه مورد نظر خود که 
حتی بسیار اندک باشد، در سبدی از دارایی های متنوع 
از جمله طا سللرمایه گذاری کرده و نسبت به آورده 

خود در سود و زیان صندوق سهیم شود. ضمن اینکه 
سرمایه گذار می تواند هر زمان که بخواهد سرمایه خود 
را از صندوق خارج کند. نکته قابل توجه در خصوص 
صندوق های سرمایه گذاری طا این است که به عنوان 
مثال اگر شما بخواهید در بازار سنتی در زمینه سکه 
طا سرمایه گذاری کنید، به طور حتم باید منابع مالی 
شللما به اندازه دستکم یک سللکه طا که این روزها 
حدود 3 تا 4 میلیون تومان در نوسان است، باشد؛ این 
در حالی است که اگر کسی یک میلیون تومان داشته 
باشد تقریبا امکان خرید سکه برای وی فراهم نیست. 
اما همین فرد می تواند یک میلیون تومان خود را در 
صندوق های سرمایه گذاری طا با خرید واحدهای 
این صندوق ها سرمایه گذاری کند و به نسبت نقدینگی 
خود از بازار طا کسب سللود کند؛ به این ترتیب این 
صندوق ها برای سللرمایه گذاران با سرمایه های خرد 
از جذابیت زیادی برخوردار هستند. اما در خصوص 
پرسش مطرح شللده باید عنوان کنم با توجه به این 
که افراد کارشناس و خبره که به بازار طا و همچنین 
بازار سرمایه اشللراف کامل دارند بازارگردانی اوراق و 
مدیریت صندوق های سرمایه گذاری طا را بر عهده 
دارند، به طور حتم ریسک خرید طا به اشکال مختلف 
در بورس به مراتب بسیار پایین تر از بازار آزاد و سنتی 
است. در این میان هر چند ممکن است در کوتاه مدت 
به دالیل مختلف از جمله نوسللانات نرخ ارز و اونس 
جهانی اوراق یا واحدهای آنها دچار نوسللان اندکی 
شود، اما به طور حتم در بلندمدت سود مناسبی نصیب 

سرمایه گذاران بازار طا ار طریق بورس خواهد شد.
  در خصوص صنـدوق طالی کیان 

توضیح می دهید؟
صندوق طای مبتنی بر سللکه طایی کیان با نماد 
"گوهر" سللومین صندوق طای بازار سرمایه کشور 
است که پس از پذیره نویسی و اخذ مجوز فعالیت از 
سللازمان بورس و اوراق بهادار، از 18 اسفندماه سال 
گذشللته فعالیت و معامات ثانویه خود را آغاز کرده 
است. این صندوق در مدت کوتاه عمر و فعالیت خود 
بازدهی مناسبی را از آن سرمایه گذاران کرده است. 
همچنین این صندوق تحت مدیریت یکی از بزرگترین 
شللرکت های بخش خصوصی در مدیریت دارایی با 
دارایی تحت مدیریت حدود 700 میلیارد تومان است.
   در پایان چـه توصیه ای به مردم و 
عالقمندان به سرمایه گذاری در بازار طال دارید؟

به دلیل نوسانات و ریسللک های باال، حضور در بازار 
آزاد و سللنتی طا نیاز به وقت و انرژی زیادی جهت 
سرمایه گذاری دارد. به همین دلیل پیشنهاد می شود 
افراد با حضور در بورس کاالی ایران که بازاری شفاف 
و کم ریسک است از سرمایه گذاری در حوزه طا البته 
با آسللودگی خاطر بهره برده و کسللب سود نمایند. 
از طرف دیگر بایللد گفت با وجود مزایای بی شللمار 
بورس کاال به ویژه در بحث سللرمایه گذاری در حوزه 
طا، هنوز هم مردم عادت به خرید سکه از بازار آزاد 
و به صورت فیزیکی دارند، به همین دلیل نیاز است تا 
فرهنگ سازی مناسبی به ویژه از سوی رسانه ها در این 

رابطه صورت گیرد.

Derivative market طال و بازار مالی
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 طال سال 2018 را 
با رشـد آغاز کرد 
و تـا محـدوده 1360 دالر هم باال رفـت اما در 
تابسـتان با افت قیمـت روبه رو شـد و در ماه 
آگوسـت، رقم 1180 دالر برای هر اونس هم به 
ثبت رسـید. در هفته های پایانی سال 2018، 
طـال در محدوده بـاالی 1200 دالر در نوسـان 
اسـت، هرچند برخی این وضعیـت را موقت 
می دانند. نوسـان ها و تغییرات قیمت فلز زرد 
در سـال 2018 چه پیامی بـرای معامله گران 
دارد و چگونه می تـوان از روند حرکت طال در 
سال های گذشـته برای پیش بینی قیمت آن 
در سال 2019 استفاده کرد؟ در این نوشتار به 
ارائه آخرین پیش بینی ها درباره قیمت این فلز 

گرانبها در سال 2019 می پردازیم. 
 پیـش بینـی قیمت طـال بـه دلیل وجـود و 
اثرگذاری متغیرهـای متعدد کـه هر یک در 
شرایط مختلف تاثیر متفاوتی بر روند حرکت 
قیمت ها می گذارنـد، کاری پرچالش اسـت. 
شـاید به همین علت اسـت که اغلب با پیش 
بینی های متفاوت و گاه متناقض درباره قیمت 
طال مواجه می شویم. با این حال، به طور معمول 
طال تحت تاثیر برخی عوامل همیشه واکنش 
یکسانی داشـته اسـت. نرخ بهره یکی از آن 
عوامل اسـت. به عنوان مثـال، در فاصله بین 
سـال های 2002 تا 2007 افزایـش قیمت طال 
عمدتا تحت تاثیر کاهش نرخ های بهره و رشد 
نرخ واقعی تـورم رخ داد. در دهه 90 میالدی 
هم ثابت ماندن نرخ بهره یکی از عوامل رشد 
نکردن قیمت طال بود. عوامـل موثر بر قیمت 
طال را باید به دو دسـته بنیادی )بلندمدت( و 
غیربنیادی )کوتاه مدت( تقسیم کرد. تفاوت 
قائل نشدن بین این دو برای بسیاری از سرمایه 
گذاران چیزی جز ضرر و زیـان به بار نیاورده 
است.  دو پیش بینی اصلی برای قیمت طال در 
سال 2019 وجود دارد که در اینجا مورد بررسی 
قرار می گیرند. تفاوت قیمت بین این دو پیش 

بینی نزدیک به 300 دالر است.
سـایت Investing Haven در گزارشـی، 
سـه عامل اصلی موثر بر قیمت طال در سـال 
آینده را معرفی کرد. این سـه عامل عبارتند 
از نرخ های واقعی بهره، سـود و تورم، گزارش 

COT کمیسیون معامالت آتی کاالی آمریکا 
و یورو. 

نرخ های واقعی
یکی از مهمترین عوامل موثـر بر قیمت طال، 
نرخ های واقعی بهره، سود )اوراق( و تورم است. 
پس از وقوع بحران مالی سـال 2008، فدرال 
رزرو با کاهش نرخ بهره به سطح صفر و اجرای 
طرح تسـهیل پولی تالش کرد تا تحرک را به 
اقتصاد آمریـکا بازگرداند. ایـن کار به قیمت 
کاهش ارزش دالر و افزایش چشـمگیر بدهی 
دولتی تمام شـد. در حال حاضر نرخ بهره در 
آمریکا معادل 0.5 درصد اسـت و فدرال رزرو 
قصد دارد این رقم را به تدریـج افزایش دهد 
که نتیجه آن، رشد ارزش دالر در برابر ارزهای 
دیگر اسـت. به دلیل وجود رابطه معکوس، با 
رشـد دالر، قیمت کاالها کاهش می یابد. اما با 
توجه به سیاست های کلی دولت آمریکا، انتظار 
نمی رود در سال 2019 شاهد افزایش قابل توجه 

نرخ بهره باشیم. 
از سویی، بررسی روند کلی بازده اوراق خزانه 
داری آمریکا در 20 سال گذشته نشان دهنده 
افت و خیز چشمگیر از سال 2012 به بعد است. 
نرخ این اوراق )10 سـاله( در حال حاضر باالی 
سه درصد است. بر همین اساس انتظار می رود، 
نرخ تـورم نیز با افزایـش مواجه 
شـود. در پیـش بینی 
آینده قیمت ها، توجه 
به روند حرکت این دو 
نـرخ اهمیـت زیادی 

دارد. )نمودار 1(

 

 

COT گزارش
گزارش هفتگی کمیسیون معامالت آتی کاالی 
آمریکا، دارایی معامله گـران در بازارهای آتی 
)سهام، کاال و...( را اندازه گیری و اعالم می کند. 
این گزارش برای درک روند حرکـت بازارها و 
نیروهای اثرگذار بر آنها منتشر و اطالع رسانی 
می شود. بررسی این گزارش ها نشان می دهد که 
روند نزولی قیمت طال به شدت محدود است. به 
بیان دیگر، احتمال افزایش قیمت طال )دست 
کم تا اواسط سال 2019( زیاد است. کارشناسان 
معتقدند، ایـن گزارش ها در کنـار افزایش بی 
ثباتی در روابط سیاسـی و تجاری قدرت های 
بزرگ )مهمتر از همه آمریکا، چین، روسیه( و 
تنش در بازار انرژی جهـان، همچنین نگرانی 
درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی )که منشا 
آن باز هم آمریکاست(، نشان دهنده آغاز دور 
تازه ای از رشد قیمت طال هستند. ممکن است 
این اتفاق در سال 2019 رخ ندهد اما زمینه های 
آن فراهم شده است. بنابراین، احتمال جهش 

طال در آغاز دهه بعدی وجود دارد. 

یورو
نمودارهـای  بررسـی 

نشـان  موجـود 
می دهند که تا سـال 
2013 ارتباط ضعیفی 
بین یورو و طال وجود 

بی ثباتی و تقاضای جهانی رو به افزایش است

ـالجلیقه زرد بر تن بازار  
ط

لی
 ما

زار
و با

ال 
ط

  حبیب علیزاده
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داشـت. اما افت قیمت طال در این سـال به یک 
نقطه عطـف تبدیل شـد و از آن زمـان، ارتباط 
قوی بین این دو دارایی ایجاد شده به طوری که 
افت و خیز یورو، با کاهش یا افزایش قیمت طال 
دنبال شده اسـت. از این رو در سـال 2019 باید 
مسـیر حرکت یورو را به دقت زیر نظر داشـت 
چرا که در فاصله زمانی کوتاهی، بازار طال به آن 
واکنش نشان خواهد داد.  از مجموع آنچه گفته 
شد، کارشناسـان Investing Haven نتیجه 
می گیرنـد، گـزارش COT نشـان می دهد که 
قیمت طال به کف رسیده و به کمتر از 1200 دالر 
کاهش نخواهد یافت. بنابراین پیش بینی می شود 
قیمت طال در سـال 2019 به محدوده 1300 دالر 
برسد. نمودارهای تحلیلی هم نشان می دهند که 
در سال آینده، قیمت طال بین 1200 تا 1375 دالر 
خواهد بود. هرچند با توجه به اطالعات موجود، 
انتظار داریم قیمت ایـن کاال در محدوده باالی 

1300 دالر برای هر اونس نوسان داشته باشد. 

جهش دوباره
شمارش معکوس برای جهش دوباره قیمت طال 
آغاز شده است. »تاد هورویتس« در گزارشی 
که سایت کیتکو منتشـر کرده است، با اشاره 
به این موضوع می گوید: الگوهای موجود تنها 
یک واقعیت را آشـکار می کنند؛ تغییر بزرگی 
در راه اسـت. همه می دانیم که تغییرات بزرگ 
می توانند در دو مسـیر رخ دهند، اما نشانه ها 
می گوینـد این تغییر در مسـیر صعـودی رخ 
خواهد داد. امـروز پیش بینی هـای عجیب و 
غریبی از سقوط قیمت طال به سطح 1000 دالر 
یا رسـیدن به مرز 10 هزار دالر مطرح می شود 
که هیچ  یک عقالنی و منطقی نیستند. در حال 
حاضر، سـطح حمایت و مقاومت قیمت طال به 
ترتیب 1200 و 1240 دالر اسـت. اما نشانه ها از 
رشد قیمت طال در سال 2019 حکایت می کنند. 
هرچنـد ما همچنـان منتظر بروز نشـانه های 

بیشتر برای تایید این روند هستیم. 

کاهش قیمت، شاید
برخالف آنچه گفته شـد، برخی کارشناسـان 
معتقدنـد که قیمت طال در سـال 2019 رشـد 
چندانی نخواهد داشت و حتی ممکن با کاهش 
نیز مواجه شـود. این دسـته از کارشناسان به 
عواملـی همچـون رشـد ارزش دالر، افزایش 
ذخایر طال، کاهش تقاضای بخش های مختلف 
و افت معامالت بازار این فلز اشـاره می کنند و 
می گویند: سیاسـت های فدرال رزرو در چند 
سال گذشته از تالش برای تقویت دالر حکایت 
دارد. انتظار می رود در سال آینده، ارزش دالر 
در برابر ارزهای دیگر با رشد )هرچند محدود و 
اندک( مواجه شود. از سویی، آمارهای موجود 

نشان دهنده افزایش عرضه طال در سال 2018 
اسـت و به گفته یکی از کارشناسـان، میزان 
تولید طال به باالترین رقم در سـال های اخیر 
رسیده است. همچنین بررسـی آمار تقاضای 
بخش های مختلف از سـال 2010 تا سـپتامبر 
2018 )نمـودار تقاضا( و مسـیر حرکت قیمت 
طال حکایت از آن دارد که تقاضای تازه ای برای 
طال در سـال 2019 وجود نخواهد داشت. روند 
تغییرات میـزان تقاضـای بخش های مختلف 
)صنعت جواهرسازی، فناوری، سرمایه گذاری، 
 gold.org بانک های مرکزی( به نقل از سایت

در نمودار 2 نشان داده شده است.
  داده های سـایت longforecast نیز نشـان 
می دهند کـه این فلز گرانبها، سـال 2019 را با 
رشد آغاز و با کاهش قیمت به پایان خواهد برد. 

این سایت، بیشترین و کمترین قیمت طال در 
سال 2019 را به ترتیب 1308 و 1059 دالر برای 
هر اونس پیش بینی کرده است. جدول 1، روند 
تغییر قیمت طال در سال 2019 را نشان می دهد.   
از مجموعه برآوردها و پیش بینی هایی که طی 
ماه های اخیر منتشر شـده اند، می توان چنین 
نتیجه گرفت که بیشـتر تحلیلگـران انتظار 
دارند قیمت طال در سال 2019 با افزایش مواجه 
شـود. اگرچه با توجه به تاثیر عوامل مختلف 
بر روند حرکت طـال، نمی توان دربـاره آینده 
آن به قطعیت نظـر داد )واقعیتی که برای همه 
کاالها صادق است( اما بررسـی آمارها نشان 
می دهد که سـال آینده برای معامله گران طال 
فرصت های مناسـبی برای سـودآوری فراهم 

خواهد کرد. 

)نمودار 1(

)نمودار 2(

)جدول 1(

Derivative market طال و بازار مالی
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هر سللاله در نیمه هللای فصل پاییز، دشللت های 
خراسللان رنگ دیگری بلله خود گرفتلله و چهره 
ارکیده ای خود را نمایان می کنند. این تغییر رنگ 
زیبا، بسیاری را از گوشه و کنار کشور به این منطقه 
جذب می کند و همه سللاله در این ایام، خراسان 
شاهد حضور خبرنگاران و گردشگران گوناگونی 
اسللت که برای تماشللای رویش و برداشللت گل 
زعفران به این منطقه می آیند. شهرسللتان تربت 
حیدریه به دلیل دارا بودن خللاک حاصل خیز و 
آب و هوایی مناسللب برای کشت زعفران، یکی از 
بزرگترین و اصلی ترین شهر ها در پرورش طای 
سللرخ بوده و در دنیا، از آن با نللام »زعفرانی ترین 
شهر جهان« یاد می کنند. هر سللاله در این ایام، 
جشنواره ای با عنوان جشللنواره ملی زعفران در 
این شهر برگزار می گردد که مخاطبین بسیاری 
داشته و مسللافرانی از تمام نقاط کشور به منظور 
شرکت در این جشنواره و بازدید از زیبایی های سر 
از خاک برافراشته، به این شهر سفر می کنند.  در 
سال جاری نیز همزمان با برگزاری این جشنواره و 
با فرارسیدن موعد برداشت گل های بنفش زعفران، 
جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه بازار سرمایه 
با سفر به تربت حیدریه از نزدیک با فرآیند برداشت 
گل های زعفران و فرآوری این محصول صادراتی 
آشنا شدند و از انبارهای استاندارد و پذیرفته شده 
در بورس کاالی ایران در این شهرسللتان بازدید 
کردند تا از نحللوه تحویل زعفران کشللاورزان به 
انبارهای بورسی اطاعات بیشتری به دست آورند. 
در جریان این سللفر، خبرنللگار دوماهنامه »پیام 
اقتصادی بللورس کاالی ایران« با مسللووالن این 

استان و جمعی از کشاورزان و زعفران کاران و 

فعاالن بازار زعفران به گفت و گو پرداخته که شرح 
آن را در ادامه می خوانید.

  پایان ارزان فروشی طالی سرخ
فرماندار شهرسللتان 
تربت حیدریه با بیان 
اینکه عرضه زعفران 
در بورس کاال و خرید 
توافقللی آن دسللت 
واسطه ها را کوتاه کرد 
و به سود کشاورزان انجامید، گفت: با توجه به اینکه 
کشللاورزان می توانند زعفران خللود را به کمک 
قراردادهای آتی بورس کاال، قبل از برداشت، پیش 
فروش کنند دیگر نیازی نیست محصول خود را در 
قبال چک یا دریافت سللفته به قیمللت ارزان به 
واسطه ها بفروشللند. با اجرای طرح خرید توافقی 
زعفران به کمللک بورس کاالی ایران طی سللال 
گذشته تجربه خوبی به دست آمد و با حمایتی که 
صورت گرفت، در مسیر واقعی شدن قیمت زعفران 
قللدم برداشللته شللد. ایللن تجربلله باعث شللد 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان وارد بورس شده و 
حتی برای فروش محصللول خود قبللل از زمان 
برداشت، در معامات زعفران در بورس نیز فعال 
شوند.  علی رسللتمی اظهار داشت: در اولین سال 
تجربه عرضه زعفران در بللورس کاال، این بازار به 
شللفافیت در عملکرد مورد انتظار خریللداران و 
کیفیت محصول بسیار کمک کرد. به این ترتیب، 
ورود زعفران به بورس موجب شد امسال زعفران با 
قیمت بیشللتری نسبت به 

سال گذشته فروخته شود. شللفافیت معامات، 
استاندارد و کیفیت مطلوب محصول، قیمت واقعی 
و بستر امن برای مبادله از جمله مزایای بورس کاال 
است که این موارد از خواسته های قدیمی فعاالن 
بازار زعفران به شمار می رود.  وی با بیان اینکه به 
کمک بورس شرایط بازار و قیمت ها به ثبات الزم 
رسللیده و معامللات گواهللی سللپرده کاالیی و 
قراردادهای آتی در بورس در جریان است، اظهار 
داشللت: خرید توافقی دولت و نهادهای وابسللته 
متناسللب با شللرایط بازار و به کمک بورس قابل 
اجراست. امیدواریم با فرهنگ سللازی و آموزش 
مکانیسللم های معاماتللی بللورس و برگللزاری 
همایش های حوزه زعفران برای کشاورزان، بهره 
برداران و عمده مالکان حللوزه زعفران، به تدریج 
فعاالن بازار زعفران برای خرید و فروش وارد بورس 
شده و به صورت مسللتقیم به معامله در این بازار 

شفاف بپردازند.

  به مرجع قیمتی دنیا تبدیل شویم
عضو کمیسیون صنایع 
و معللادن و نماینللده 
مردم تربللت حیدریه 
در مجلس دهم ضمن 
تاکید بر امکان معرفی 
تابلوی معامات بورس 
کاالی ایران به عنوان مرجع تعیین قیمت زعفران 
در بازارهای بین المللی و صللادرات این محصول، 
مستمر بودن عرضه ها و حضور فعاالن این حوزه در 
بازار جهانی را از 

سـفر به تربت  زعــــــــــفرانی ترین شهر جهان
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شروط اساسللی برای تحقق این مسللاله دانست. 
بازارهای کان ماننللد زعفران نیاز بلله روش های 
معاماتی مدرن برای حضور در بازارهای جهانی دارد 
و یکی از این بسترهای معاماتی مدرن بورس کاال 
است و عرضه زعفران با روش های معاماتی مدرن 
در بورس کاال می تواند موجب ایجاد شللفافیت در 
بازار، افزایش کیفیت و درجه بندی محصول و کشف 
قیمت واقعی شللود. سعید باسللتانی در خصوص 
امکان پذیر بودن حضور بورس کاال به عنوان مرجع 
تعیین قیمت زعفران در بازارهای بین المللی گفت: 
حتما این اتفاق می تواند امکان پذیر باشد؛ چراکه 
پیش از این برای کاالهای دیگر که سهم کمتری از 
محصول تولیدی در دنیا را داشته ایم، این اتفاق به 
کمک بورس کاال رخ داده و به طور قطع برای زعفران 
که یکی از محصوالت شناخته شده و استراتژیک 
کشورمان محسوب می شود و سللهم عمده ای در 
تولید آن را در دنیا در اختیار داریم، می تواند شرایط 
الزم فراهم شود تا بورس کاال به عنوان مرجع تعیین 

قیمت زعفران در دنیا معرفی شود.
به گفته ایللن نماینده مللردم در مجلس شللورای 
اسامی، مسللتمر بودن عرضه ها و حضور فعاالن 
این حوزه در بازار جهانی به همراه تقویت ارتباط با 
بورس های بین المللی، از شروط اساسی برای تحقق 

این مساله است.

  قیمت بورس مبنای صادرات 
رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت تربت 
حیدریلله نیز بللا بیان 
اینکلله امسللال برای 
نخستین بار تعدادی از 
خریداران خارجی در 
شهرسللتان تربت حیدریلله حضور پیللدا کردند و 
براساس قیمت های بورس کاال زعفران را خریداری 
کردند، گفت: این رویداد آغاز اتفاقی مبارک در بازار 
زعفران بوده است. بورس کاالی ایران به شدت در 
شللفافیت قیمت زعفران کمک کرده و باعث شده 
است تا با کوتاه شدن دست واسللطه ها از این بازار، 
همه از مزایای ورود زعفران به بورس بهره مند شوند 
و با وجود نوپا بودن این بللازار، معامات زعفران در 
بورس کاال رونق گرفته و آگاهی افراد در مورد بازار 
بورس افزایش یافته اسللت؛ به طوری که می توان 
گفت حضور بورس کاال در محصول زعفران به شدت 
در شفاف سازی قیمت این محصول کمک کرده و 
باعث شده است تا کشاورز و صادرکنندگان از این 

موضوع منتفع شود.
مهدی عباسپور اظهار کرد: به جرات می توان گفت 

که بورس در شفافیت قیمت این محصول تاثیر گذار 
بوده است زیرا در گذشللته قیمت زعفران از سوی 
دالالنی که بازار دست آنها بود تعیین می شد ولی 
امروز دیگر این اتفللاق رخ نداده و همگان از مزایای 
ورود زعفللران به بللورس بهره مند می شللوند. وی 
تاکید کرد: براسللاس اطاعاتی که از کشللورهای 
خریدار زعفران به دست آوردیم آنها به دنبال یک 
محصول بهداشللتی با برند مشللخص هستند لذا 
وقتی زعفران وارد بورس می شللود و تمام مراحل 
آزمایش را طی می کنللد، قطعا آنهللا تمایل دارند 
محصول شناسللنامه دار را خریداری کنند که این 
اتفاق در سال جاری رخ داد و تعدادی از خریداران 
خارجی در شهرسللتان تربت حیدریه حضور پیدا 
کردند و براسللاس قیمت بورس و تاالر گل زعفران 
را خریداری کردند که این موضوع نشللان می دهد 
رابطه مستقیمی بین بورس و خرید کاال از کشاورز 

وجود دارد.

  بورس راهکار جلوگیری از کاهش تعمدی 
قیمت ها 

یک صادرکننده نمونه 
زعفران عنللوان کرد: 
عرضه و معامله زعفران 
در بورس کاالی ایران 
موجب اطمینان خاطر 
کشاورزان و ممانعت از 
کاهش تعمدی قیمت ها در زمان برداشت محصول 
دانست. شرایط معامات و قیمت زعفران در حال 
حاضر نسللبت به زمانی که این محصللول در بازار 
سنتی معامله می شد، بسللیار متفاوت شده است. 
بطوریکه عرضلله زعفران در بورس بلله دالالن این 
اجازه را نداده که قیمت ها را در زمان برداشللت به 
صورت تعمللدی پاییللن بیاورند. اما تحللت تاثیر 
شفاف سللازی قیمت ها در بورس برای کشاورزان، 
همه فعاالن بازار از قیمت های مبنا که در مکانیسم 
بورس تعیین شده، مطلع هستند و کشاورزان نیز 
حاضر نیستند محصول خود را به قیمت های ناچیز 

به دالالن بفروشند.
مسعود صباغ زاده اظهار کرد: این در شرایطی است 
که در سال های گذشته در فصل برداشت گل های 
زعفران، قیمت ها به شدت افت می کرد و کشاورزان 
از ترس کاهش قیمت اقدام به عرضه می کردند که 
این امر نیللز موجب پایین آمدن بیشللتر قیمت ها 
می شد؛ اما با سللاختاری که در بورس تعریف شده 
کشاورز می تواند در صورت افت قیمت ها در زمان 
برداشت زعفران، محصول خود را به صورت گواهی 
سللپرده کاالیی در انبار نگهداری کنللد و در زمان 

موردنظر به قیمت بهتری بفروشد و این فرآیند به 
نوعی حمایت از زعفران کاران و کشاورزان است. این 
فعال بازار زعفران ضمن ابراز خوشحالی از بورسی 
شدن زعفران، اظهار کرد: با عرضه زعفران در بورس 
قیمت های واقعی کشف و معامات آن شفاف شده 
است؛ به این ترتیب، کشاورزان می توانند با سپرده 
کردن محصول خللود در انبارهای بللورس گواهی 
سللپرده کاالیی دریافت کرده و محصللول خود را 
به صورت مسللتقیم بفروشللند. این عضو شورای 
ملی زعفران با بیان اینکه بورس کاال سللرمایه های 
سرگردان در بازار زعفران را متمرکز می کند، اظهار 
کرد: بورس کاال با ایجاد هویت ملی برای زعفران، به 
نفع تمام عوامل به خصوص کشاورز عمل می کند. 
در سال های گذشللته قیمت زعفران به شیوه های 
صحیح مشخص نمی شد و در این روش کشاورزان 
تا رقم های قابل توجهی متضرر می شدند اما اکنون 
که بورس کاال به میدان آمده و بازار ثانویه ای داریم، 
سبب شد تا شفافیت قیمتی به وجود آید و کشاورز 
نگران نوسللان قیمت بازار زعفران و ضرر احتمالی 
نباشد.  این عضو شورای ملی زعفران در خصوص 
صادرات زعفران گفت: صللادرات زعفران از طریق 
بورس یکی از اقدامات کان به شللمار می آید که با 
فراهم شدن زیرساخت ها می توان در مسیر تحقق 
آن گام برداشللت؛ بین المللی شللدن بورس کاال، 
اتفاقی فوق العللاده خواهد بود که به سللود منافع 

ملی است.
این فعال بازار زعفران با اشللاره به زیرساخت ها نیز 
یادآور شللد: در بازار زعفران ما به دنبال آن هستیم 
تا ارزش افزوده مشخص )هم برای کشاورز هم برای 
تولیدکننده و صادرکننده( داشللته باشیم و نکته 
در این است که برای این مساله معیارهای داخلی 
مدنظر قرار می گیرد و مطابق با استانداردهای داخلی 
تایید و به بازار عرضه می شللوند. اما زمانی که قصد 
داریم زعفران کنونی را )چه به صورت بسته بندی 
و چه به صورت فله ای( در سطح بین المللی صادر 
کنیم باید معیارهای بین المللی را هم برای کیفیت 

آن، در نظر بگیریم. 
 

  رشـد   اشـتغال زایی در بخش سـنتی 
زعفران

یک فعال بللازار زعفران آغاز معامللات زعفران در 
بورس کاالی ایران را باعث   اشتغال زایی در بخش 
سنتی و هدایت این بخش به سمت انجام معامات 
نوین این محصول صادراتی دانست و گفت: قبل از 
راه اندازی معامات زعفران در بورس کاال، نیروهای 
مربوط به فرآیندهای آزمایشللگاهی و بسته بندی 
حدود 15 یا نهایتا 20 نفر بود کلله با راه اندازی این 
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بورس، با واسپاری آزمایشات و بسته بندی زعفران 
تحویلی از کشاورزان به انبارهای پذیرفته شده در 
بورس به این شللرکت ها در حال حاضللر 120 نفر 
اشتغال زایی مستقیم در این بخش صورت گرفته 

است.
غامرضا کریمی افزود: 
راه انللدازی بللورس 
زعفران عما به بخش 
سنتی کمک کرد که از 
طریق مرجعللی به نام 
بورس کاال قیمت ها را 
به صورت روزانلله رصد کند. ضمللن اینکه برخی 
خدمات به شرکت هایی که پیش از این به صورت 
سنتی در بازار زعفران فعال بودند، واسپاری شد که 
همین امر به اشتغال زایی در این بخش کمک کرده 
است. وی در خصوص تبدیل بورس کاال به مرجعیت 
قیمتللی زعفللران در جهان گفت: مرجع رسللمی 
قیمت گذاری زعفران در داخل کشور بورس است؛ 
بطوریکه روزانه بازار سنتی قیمت زعفران معامله 
شللده در بورس را رصد می کنند. با توسللعه نظام 
انبارداری در دیگر کشللورهای مقصد می توان در 
راستای جهانی شدن مرجعیت قیمتی زعفران در 
بورس کاال اقدام کرد. وی با تاکید بر اینکه امروز همه 
فعاالن بللازار زعفران به این نتیجه رسللیده اند که 
بهترین بستر برای معامات این محصول کشاورزی، 
بورس کاالی ایران اسللت، گفت: در سال 96 بحث 
ارایه خدمات و سیاسللت های حمایتی از زعفران 
کاران در بورس کلید خورد و عما توانستیم شاهد 
کشف قیمت واقعی زعفران در بورس کاال باشیم و 
نوسانات شدید بازار را با سللاختار و قوانین بورس 

کنترل و هدایت کنیم.
به گفته کریمی، بللا راه اندازی معامللات زعفران 
در بورس کاال، طی 40 سللال بعللد از زمان انقاب 
اسامی، امسللال اولین سللالی بود که ما در فصل 
برداشت به واسللطه حضور زعفران در بورس هیچ 
گونه نوسللان منفی قیمت نداشللتیم و کشاورز با 
اطمینان به سللاختار شللفاف بورس، به اندازه نیاز 
خود به نقدینگی محصول خود را عرضه و در بورس 
می فروشد. به این ترتیب، در منطقه تربت حیدریه 
و شهرستان های تولیدکننده زعفران کشاورزی که 
از عملکرد بورس ناراضی باشللد، وجود ندارد. وی 
به افزایش رغبت کشللاورزان برای ارتقای کیفیت 
محصول تولیدی خود با هدف عرضه در بورس اشاره 
کرد و گفت: آموزش هللای الزم در خصوص فرایند 
صدور گواهی سپرده کاالیی جهت معامله محصول 
در بللورس کاال باید از طریق بورس به کشللاورزان 
ارایه گردد تا عرضه در این بازار در میان کشاورزان 

فراگیر شود. البته توقع نداریم ورود همه کشاورزان 
به بورس طی یک یا دو سال انجام شود؛ اما با وجود 
اینکه کشاورزان شاید طی سللال قبل در راستای 
اجرای سیاسللت حمایتی خرید توافقی مجبور به 
عرضه محصول خود در بورس شدند که طی سال 
جاری به دلیل آشنایی با منافع و مزیت های بورس 
خودشان مایل به ورود به بورس هستند. وی افزود: 
استانداردهایی که بورس کاال در نظر گرفته است، 
بسللیار دقیق و سخت گیرانه اسللت و نظارت های 
اعمال شده بر رعایت این استانداردها توسط بورس، 
موجب افزایش کیفیت محصول قابل معامله در بازار 
داخلی و محصول صادراتی شده است. این فعال بازار 
زعفران با اشاره به حذف دالل و واسطه غیرضروری 
به کمک سیستم بورس، اظهار کرد: به کمک بورس، 
محصول در انبارهای پذیرفته شده از کشاورز تحویل 
گرفته شده و پول آن به حساب خود کشاورز واریز 
می شود. این فرآیند کاما برای کشاورز شفاف است 
و کشاورز از این شللفافیت استقبال می کند. از این 
رو، الزم به نظر می رسللد که بللورس کاال در حوزه 
فرهنگ سازی و آموزش فرآیند عرضه محصول در 
بورس و دریافت گواهی سپرده کاالیی به فعاالن بازار 
زعفران وکشاورزان اقدامات خود را افزایش دهد تا 
با ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی، افراد بیشتری 

با بورس کاال و مکانیسم معامات آن آشنا شوند.

  اتصال زنجیره تولید و مصرف 
یک فعللال و تولیدکننده نمونه کشللوری در بازار 
زعفران از امکان اتصال زنجیللره تولید تا مصرف از 
طریق عرضه زعفران در بورس کاال سللخن گفت و 
افزود: با عرضه زعفللران به قیمت توافقی در بورس 
کاال ضمن ارایه محصول بللا کیفیت به خریداران و 
تعیین قیمت ها براساس مشخصه های کیفی آن، 
شاهد حذف دالالن و واسللطه ها خواهیم بود. زیرا 
در بازار سللنتی زعفران افراد متقلب و واسطه های 
بسللیاری حضور دارند که بخش عمده ای از سللود 

کشاورز را عاید خود می کنند.
منوچهللر مالکللی به 
افزایللش اطمینللان 
خاطر خریدار نسبت 
به کیفیللت محصول 
عرضه شده در بورس 
اشاره کرد و گفت: در 
طرح خرید به قیمت توافقی مقرر شده زعفران در 4 
گریللد مختلف و با مشللخصات کیفللی و ظاهری 
براسللاس طعم و رنگ آن عرضه شللود که این امر 
کشاورزان را به ارایه محصول با کیفیت تر و رعایت 
هر چه بیشتر اصول بهداشتی و بسته بندی ترغیب 

می کند. ضمن اینکه، در دنیللا خریداران به دنبال 
محصول ارگانیک هسللتند و با عرضه محصول در 
بورس کاال برمبنای اسللتانداردهای تعریف شده 
می توان به سللمت تولید محصللوالت ارگانیک و 
برآورده کردن خواسته مشتریان خارجی حرکت 
کرد. ضمن اینکه این اقدام نوسانات کاذب قیمتی را 
در بازار از بین می برد. به گفته مالکی، با راه اندازی 
قرارداد آتی زعفران در بورس کاال، کشاورز نسبت به 
قیمت محصول خود اطمینان پیدا می کند. بورس 
کاال نهادی است که کشف قیمت و شفافیت را برای 
کشللاورزان به همراه دارد و بر مبنللای ابزارهایی 
همچون معامات آتی، کشاورز می تواند برای تولید 
آینده خود برنامه ریزی کرده و نسبت به قیمت های 
احتمالی برآورد داشته باشد. با این امکان کشاورز 
نسبت به قیمت آتی محصول خود اطمینان پیدا 
می کند؛ گرچه ممکن اسللت مدتی طول بکشللد 
کشللاورزان با این روش معاماتی به درستی آشنا 
شللوند و به آن عادت کنند اما اینکه قللرارداد آتی 
زعفران به زودی در بورس کاال راه اندازی می شود 
جای خوشللحالی دارد. مالکی از حللذف دالالن و 
واسللطه های غیر ضرور از طریق عرضه زعفران در 
بورس سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به گران و 
ارزشللمند بودن زعفران، در فروش این محصول 
سودجویی هایی اتفاق می افتاد و سود اصلی حاصل 
از فروش آن به جیب دالالن می رفت و تنها بخش 
کمی از سود عاید کشاورز می شد. اما با کمک اجرای 
طرح خرید توافقی زعفران، ضمللن جلوگیری از 
تقلب، کشاورز بیش از پیش منتفع می شود. وی به 
امللکان راه انللدازی رینللگ صادراتی زعفللران و 
برندسازی در بازارهای جهانی به کمک بورس کاال 
اشللاره کرد و گفت: با توجه به شللفافیت حاکم بر 
معامات بورس، اگر برای صادرات زعفران نیز از این 
بستر استفاده کنیم مزایای زیادی برای فعاالن این 
حوزه در بر خواهد داشت؛ بطوریکه طی چند سال 
گذشته اقدامات مثبتی در زمینه کیفیت و کمیت 
محصول انجام شللده، اما حوزه صادراتی همچنان 
مغفول مانللده و باید در این راسللتا برای توسللعه 
بازارهای صادراتی و برندسللازی زعفللران ایرانی 
قدم های موثرتری برداریم. وی افزود: در اروپا قیمت 
زعفران گران تر از بازار داخلی است و این محصول 
به دلیل خواص دارویی و کاربردهای فراوان آن نیاز 
به فرآوری دارد ولی در ایران با وجود تولید حدود 
260 تن زعفللران از کل تولیللد 300 تنی جهانی 
چندان در این زمینه کار نشده است. اما با عرضه در 
بورس کاال و انجللام اقدامات الزم بللرای فرآوری 
محصول می توان درآمدهای صادراتی کشور را نیز 

افزایش داد.
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پــول نــقــد در حســاب 
در راسللتای اجللرای سیاسللت قیمللت تضمینی 
محصوالت کشللاورزی براسللاس مللاده 33 قانون 
افزایش بهره وری کشاورزی، از اوایل آذرماه امسال 
عرضه ذرت دانه ای استان های کرمانشاه، فارس و 
خوزسللتان در بورس کاالی ایران آغاز شد. همانند 
سال قبل اجرای این برای محصول ذرت به دو روش 
گواهی سپرده کاالیی و عرضه در بازار فیزیکی بورس 
کاال در جریان اسللت که عرضه محصول سه استان 
کرمانشاه، خوزستان و فارس در قالب گواهی سپرده 
کاالیی و در سایر اسللتان های تولیدکننده ذرت به 
شللکل عرضه در بازار فیزیکی صللورت می پذیرد. 
براسللاس اطاعات بورس کاال نیز سللال گذشللته 
نزدیک به 650 هزار تن ذرت در بورس کاالی ایران 
مورد معامله قرار گرفت که از این میزان 460 هزار 

تن آن در چارچوب اوراق سپرده کاالیی بود. 

کاهش بار مالی دولت
علللی اکبللری، عضللو 
کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابللع طبیعللی 
مجلللس در خصللوص 
آغاز ایللن معامات به 
»پیام اقتصادی بورس 
کاال« گفللت: با ارایه ذرت در بللورس کاال دو مزیت 
شفافیت و سرعت در پرداخت مطالبات کشاورزان 
به نحو کارشناسی شده ای عملیاتی می شود.  اکبری 
در مورد عرضه ذرت در بورس کاال، گفت: بورس کاال 
از ظرفیت های مهم اقتصادی کشور است و می توان 
از این ظرفیت در ایجاد شفافیت معامات محصوالت 
کشاورزی از جمله ذرت استفاده کرد. نماینده مردم 
شیراز در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه دولت 
منابع کافی برای خرید محصوالت کشللاورزی در 
قالب سیاسللت خرید تضمینی را در اختیار ندارد، 
افزود: اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت به کمک 
بللورس کاال و جایگزینللی آن بللا سیاسللت خرید 
تضمینی این امکان را فراهم می کند تا کشاورزان به 
موقع و در مدت زمان کوتاه مطالبات خود را دریافت 
کنند. ضمن اینکه در بورس چنانچه ذرت به قیمت 

باالتری نسبت به قیمت تعیین شده معامله شد، به 
نفع تولیدکننده است و اگر به قیمت پایین تری مورد 
معامله قرار گرفت، دولت متعهد است مابه التفاوت 
آن را به کشاورز بپردازد. عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: باید توجه 
داشت که کشاورزان در بورس کاال به عنوان یک بازار 
اصلی و پرقدرت اقتصادی می توانند به طور مستقیم 
محصوالت تولیدی خود را با نللرخ واقعی و عادالنه 
معامله کنند. همچنین زمانی که کشللاورز بتواند 
محصوالت خود را که با هزینه باال تولید کرده است، 
در مکان مطمئنی همچون بللورس کاال به صورت 
مستقیم به فروش برساند، شاهد حذف سیستم های 
داللی و سللفته بازی در صنعت کشاورزی خواهیم 
بود. اکبری با بیان اینکه معامله در بورس کاال باعث 
شفافیت و نظام مند شدن بازار ذرت می شود، ادامه 
داد: با توجه به نظارت های دقیقی که در بورس کاال 
اعمال می شود، شاهد شفافیت در معامات و تعیین 
واقعی قیمت ها خواهیم بود. نماینده مردم شیراز در 
مجلس گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت 
به کمک بورس کاال و جایگزینی آن با سیاست خرید 
تضمینی طرحی اسللت که طی چند سال اخیر در 
برخی اسللتان ها به اجرا درآمده اسللت کلله باید با 
شناسایی نواقص و کاستی ها و سپس رفع آن، این 
طرح را در سراسللر کشللور و برای سایر محصوالت 
کشللاورزی به اجرا در آورد تا بورس کاال به عنوان 
مرجع اصلللی انجام معامللات محصوالت مختلف 
حوزه کشاورزی از جمله ذرت قرار گیرد. وی با بیان 
اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال 
می تواند بورس را به مرجللع اصلی انجام معامات 
محصوالت کشاورزی تبدیل کند، گفت: با توجه به 
نظارت های دقیقی که در بورس کاال اعمال می شود، 
شاهد شفافیت در معامات و تعیین قیمت واقعی 
هستیم که این موضوع هم به نفع کشاورز و هم به 
نفع خریدار است. وی اظهار داشت: اکنون زمان آن 
اسللت که با سللرعت تمام در جهت اجللرای طرح 
سیاسللت قیمت تضمینی روی محصللوالت قابل 
معامله در بورس کاال حرکت کنیم؛ چراکه این ماده 
قانونی آزمایش خود را پس داده و وقت آن رسیده تا 

رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به 
سمت درج قیمت های تضمینی در بورس و رسیدن 
سود واقعی حاصل از تولید به کشللاورزان حرکت 

کنیم.

آشنایی کشاورزان با روش های نوین 
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه نیز در 
خصوص مزایای اجرای سیاسللت قیمت تضمینی 
ذرت به کمک بورس کاال و جایگزینی آن با سیاست 
خرید تضمینی بلله »پیام اقتصادی بللورس کاال« 
گفت: سیاسللت قیمت تضمینی ذرت در راستای 
اجرای ماده 33 قانللون افزایش بهللره وری بخش 
کشللاورزی برای محصول ذرت در حالی در بورس 
کاال به اجرا در آمده که به کمک سازوکار معاماتی 
بورس کاال کشاورزان با روش های نوین معاماتی و 
عرضه محصول در قالب گواهی سپرده کاالیی آشنا 
می شوند. ضمن اینکه در این بازار، فضای معاماتی 
شللفافی حاکم بوده و امکان عرضه مسللتمر در آن 
وجود دارد. بطوریکه همه مردم در سراسللر کشور 
می توانند معامات و قیمت های کشف شده در این 
بازار را رصد کرده و به اطاعللات معاماتی دقیقی 

دسترسی داشته باشند.
اسماعیل پرویزی فر به 
حللذف فعالیت هللای 
داللللی و واسللطه ای 
حللوزه  در  مخللرب 
کشللاورزی بلله کمک 
عرضلله محصللول در 
بورس کاال به عنوان دیگر مزیت این بازار اشاره کرد 
و گفت: از طریق بورس کاال کشللاورزان می توانند 
محصول خود را به صورت مستقیم بفروشند و می 
توان گفت عرضلله در این بازار راهی بللرای دفاع از 

منافع کشاورزان در مقابل سودجویان است.
پرویزی فر مزیت دیگر عرضه محصوالت کشاورزی 
از جمللله ذرت در بللورس را امکان نظللارت دقیق 
بر معامات عنللوان کرد و افللزود: در این روش، دو 
نماینده از طرف شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان 
جهاد کشاورزی استان در زمان تحویل محصول به 

کشاورزان
مسووالن از مزایای 

سیاست قیمت 
تضمینی می گویند

زی
اور

كش
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انبارهای پذیرفته شللده بورس کاال حضور دارند 
که بر نحوه تحویل، باسللکول و محاسللبه وزن و 
نیز بررسللی میزان رطوبت و کیفیللت محصول، 
نظللارت می کنند و بلله همین دلیل، مشللکات 
مربوط به کیفیت محصول که در سیاسللت خرید 
تضمینی با آن مواجلله بودیم، مرتفع می شللود. 
وی به مباحث مربوط به کنترل کیفیت محصول 
برمبنای استانداردهای مورد تایید بورس نیز اشاره 
کرد و گفت: برای صدور گواهی سپرده کاالیی برای 
محصول تحویلی در انبارهای پذیرفته شللده در 
بورس کاال رعایت اسللتانداردهای مشخصی الزم 
است و به همین دلیل عرضه محصوالت کشاورزی 
در بورس، افزایش کیفیت محصول تولیدی را در 
پی دارد. از ایللن رو، عرضه ذرت در بورس کاال نیز 
به منزله دفللاع از کیفیت ذرت تولیدی کشللور و 
نظام انبارداری و در نهایت دفاع از حقوق مصرف 
کننده است تا بتوانند از طریق بورس محصولی با 
بهترین کیفیت را خریداری کنند. حتی اگر دولت 
نیز بخواهد جهللت ذخیره و نگهللداری محصول 
به عنوان یک خریللدار کاالی موردنظر خود را از 
بورس خریداری کند، به دلیل رعایت استانداردها، 
نسبت به خرید محصول با کیفیت اطمینان خاطر 
دارد. پرویللزی فر تاکید کرد: مللورد حائز اهمیت 
دیگر مربوط به کاهش هزینه های تحمیل شللده 
به دولت اسللت؛ چراکه دولت در سیاسللت خرید 
تضمینی باید هزینه های مربوط به خرید محصول 
از کشللاورز، انبارداری و نگهداری و آزمایشللات 
مربوطه جهت رعایللت اسللتانداردها را بپردازد. 
ضمن اینکه در تامین منابللع الزم برای پرداخت 
مطالبات کشللاورزان در اکثر مواقللع تاخیرهایی 
وجللود دارد که این امللر با نارضایتی کشللاورزان 
همراه شده و تبعات اجتماعی در پی دارد. این در 
حالی است که در سیاسللت قیمت تضمینی، این 
هزینه ها بلله دولت تحمیل نمی شللود و چنانچه 
قیمت معامله در بللورس کمتر از قیمت تضمینی 
باشد، دولت تنها مابه التفاوت آن را پرداخت می 
کند و پول کشللاورزان در سللریع تریللن زمان به 
حساب آنها واریز می شللود. مدیر کل پشتیبانی 
امور دام استان کرمانشللاه در ادامه گفت: بورس 

کاال با سللازوکاری که برای معامات در 
اختیار دارد، حامی کشاورزان 

بوده و مکانیسللم حاکم بر 
این بازار تضمینی برای 

پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع ترین زمان 
ممکن است.  وی احتمال بروز اختاط ناخالصی ها 
در سیاسللت خرید تضمینللی را از جمله دالیلی 
دانست که باید به سللمت اجرای سیاست قیمت 
تضمینی در بورس حرکت کرد. به اعتقاد پرویزی 
فر، عاوه بر همه این موارد، با کمک بورس دولت 
از انجام حجم عظیمی از بروکراسی های مرتبط با 
اجرای سیاست خرید تضمینی رها شده و بخش 
خصوصی را درگیر مسایل اجرایی می کند که این 
امر به معنای ایجاد اشللتغال در حوزه انبارداری و 

درآمدزایی برای فعاالن بخش خصوصی است.

افزایش امنیت مالی برای ذرت کاران 
مدیر توسعه بازرگانی سللازمان جهاد کشاورزی 
اسللتان خوزسللتان نیز در این باره اظهار داشت: 
عرضه ذرت تولیدی اسللتان خوزستان در حالی 
امسللال نیز همانند سنوات گذشللته در راستای 
اجرای سیاسللت قیمت تضمینی انجام می شود 
که ما کشللاورزان را به عرضه محصول در بورس 
کاالی ایران هدایت کردیم. در این راستا، انبارهای 
دارای اسللتاندارد مورد تایید بورس کاال پذیرش 
شده و قراردادهای الزم منعقد شده است. ضمن 
اینکه اطاعات کامل و دقیق کشاورزان نیز برای 
حضور در این طرح در سامانه های اطاعاتی ثبت 
شللده اسللت. عزت اله صادقی افزود: پلللیش از 
اجللرای سیللاسلللت قیللملللت تضمینی در 
بورس کاال، کشللاورزان در دریافت پول ناشی از 
فروش محصول خللود به واسللطه ها و دالالن از 
امنیت الزم برخوردار نبودند و یللا تاخیر زیادی 
در وصول مطالبللات آنها صورت مللی گرفت که 
این امر نارضایتللی آنها را به همراه داشللت. این 
در حالی اسللت که به کمک سللازوکار شللفاف 
حاکم بر معامللات بورس کاال، پول کشللاورزان 
در سریع ترین زمان ممکن پس از انجام معامله، 
به حسللاب اعامی از سللوی آنها واریز می شود 
و دیرکللردی در واریللزی آنها اتفللاق نمی افتد.  
مدیر توسعه بازرگانی سللازمان جهاد کشاورزی 

اسللتان خوزسللتان در خصوص پرداخللت مابه 
التفاوت قیمللت معامله در بورس بللا قیمت پایه 
تضمین شده توسللط دولت به کشاورزان، گفت: 
طبق مللاده 33 قانون افزایش بهللره وری بخش 
کشللاورزی و منابع طبیعی در صللورت کاهش 
قیمت بورس نسللبت به قیمللت تضمینی اعام 
شللده از سللوی دولت، مابه التفاوت آن توسللط 
 دولت بلله تولیدکننللدگان پرداخت می شللود. 
در نتیجه بللا اجرای این سیاسللت در بورس کاال 
می توان به دولت در کاهللش هزینه های مربوط 
به تامین منابع مالی الزم برای بخش کشاورزی، 
کمک ویژه ای کرد. به گفته وی، هدف از اجرای 
این سیاست به کمک سللاختار بورس کاال برای 
محصول ذرت، حمایت از تولیدکننده برای تولید 
محصول با کیفیت تر است. چراکه محصول برای 
پذیرش در انبارهای مورد تاییللد بورس و صدور 
گواهی سپرده کاالیی، باید استانداردهای تعریف 
شده را دارا باشد که با توجه به نظارت های حاکم 
بر انبارهای بورس، محصول بللا کیفیتی تحویل 
خریداران خواهد شللد.  صادقی با اشاره به ثبت 
اطاعات کامل کشاورزان در اجرای این سیاست 
و امکان اسللتفاده از آن جهت برنامه ریزی برای 
کشت سال آینده، گفت: با توجه به اینکه اطاعات 
کشاورزان و ذرت کاران از جمله سطح زیر کشت 
محصول و میزان تولید در هکتار به طور کامل در 
سللامانه های اطاعاتی ثبت می شللود، می توان 
برای برنامه ریزی های مربوط به تولید از آنها بهره 
برد. به عنوان مثال می توان میللزان کود و یا بذر 
موردنیاز برای کشت سللال آینده کشاورزان را از 
محل این اطاعات ارزیابی کللرد. در خاتمه، این 
مقام مسللئول تاکید کرد: اسللتان خوزستان در 
تولید ذرت مقام اول را در کشور در اختیار داشته و 
با وجود خشکسالی های اخیر، کشاورزان طی سال 
زراعی جاری نیز عملکرد باالیی را در تولید ذرت 
از خود به نمایش گذاشللتند که بزودی محصول 
تولیدی آنها در قالب گواهی سللپرده کاالیی در 

بورس کاال عرضه خواهد شد.

Agriculture کشاورزی
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ت دارد
س کاال حکای

ش باالی معامات طای سرخ در بور
آمارها از گرد

ی
ش  در تاالر نقره ا

ی بنف
  عطر گل ها

زعفللران یللک 
محصول گران بها 
و ارزشمند از نظر 
طبی و صنعتی است که به دلیل قیمت باالی آن در 
میان محصوالت و فرآورده های کشاورزی به طای 
سرخ معروف شده است و ایران با 88 درصد تولید، 
رتبه نخسللت تولید زعفران در جهان را در اختیار 
گرفت. در سللال 1396 ایران با تولید بیش از 88 
درصد زعفران دنیا مقام اول تولید زعفران جهان را 
در اختیار گرفت تا زعفران صادراتی ایران سهم 96 
درصدی را از بازارهای جهانی زعفران کل دنیا در 

سال گذشته در اختیار داشته باشد.
زعفران سللوپر نگین ایرانی، که هیچ قسمت زرد 
یا سللفید رنگ در آن وجود نللدارد و فقط از کاله 
تشکیل شده اسللت، با میزان سللافرانال زیر یک 
درصد، همچنللان بهترین نوع زعفللران صادراتی 
در جهان محسوب می شود. کشللت زعفران ایران 
عمدتا در بهتریللن ارتفاعی که برای کشللت این 
محصول مناسب است، در حدود 1350 تا 2200 
متر از سطح دریا صورت می گیرد؛ بنابراین قیمت 
گذاری این محصول راهبردی باید به گونه ای باشد 
که هم حفظ بازارهای خارجی را مد نظر داشته و هم 
درآمد اقتصادی کشاورزان و تولید کنندگان داخلی 
را تامین کند. زعفران ایرانی، کاالیی صادرات محور 
است و نیاز به بازار مدرن و محصول استاندارد دارد، 
بنابراین اگر قیمت زعفران از حد متعارف و منصفانه 
پایین تر باشد تولید کنندگان داخل کشور دچار زیان 
شده و تولید این محصول را رها می کنند و اگر قیمت 
باال باشد تجار و مصرف کنندگان خارجی به خرید 
زعفران از کشورهای دیگر روی می آورند و این امر 
باعث توسعه کشت این محصول در سایر کشورها 
می شود و در آینده کشللورهایی مانند افغانستان 
و هند رقیب ایران در تولید زعفران خواهند شللد؛ 
بنابراین قیمللت گذاری زعفران فرآیندی بسللیار 
حساس است که نیاز به تجربه و تدبیر و مشارکت 
همه حلقه های زنجیره تولید اعم از تولیدکنندگان، 
صنایع بسللته بندی و صادرکننللدگان در فضایی 

شفاف و رقابتی همچون بورس دارد.
در سللال زراعی 1396-1397 سعی شد با مدرن 
کردن بازار زعفران )بازار فیزیکی، گواهی سللپرده 
کاالیللی و قراردادهللای آتللی( در بللورس کاال و 
استانداردسازی محصول، کمک شایانی به صادرات 
طای سللرخ صورت گیرد؛ به گونه ای که به گفته 
حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 
روستایی و براساس گمانه زنی های دفتر بازرگانی 
سللازمان تعاون، بیش از 250 تن زعفران به ارزش 
تخمینی بیللش از 352 میلیللون دالر زعفران از 
کشللور به بازارهای بین المللی با متوسط قیمت 
کیلویی حداقللل 970 دالر و حداکثر 1300 دالر 

صادر شده است.
بررسی تاریخچه معامات زعفران در بازار سنتی 
حاکی از آن است که در سال 96 قیمت زعفران به 
شدت کاهش یافت و به کمتر از کیلویی 3 میلیون 
تومان رسید تا جایی که سللازمان مرکزی تعاون 
روسللتایی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی 

با هدف حمایت از تولیدکننللدگان ناچار به خرید 
حمایتی زعفران شد و نزدیک به 67 تن زعفران در 
گریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال 

معمولی را خریداری کرد.
در این سال، رصد قیمت بازارهای جهانی و ارزش 
ذاتی محصول زعفران در مقایسه با سایر محصوالت 
مبنای قیمت گذاری زعفران های خریداری شده و 
کل زعفران به صورت شفاف در تابلوی بورس کاال 
برای مصارف داخلللی و صادرات عرضه شللد و در 
مراحل پایانی عرضه زعفران، سطح قیمت به گونه 
ای تنظیم شد که مبنای درسللتی برای محصول 
جدید کشاورزان باشد. به عبارت دیگر پایه گذاری 
صحیحی از قیمت کف انواع زعفللران تولیدی در 
مناطق مختلف کشور برای سال پیش روی فراهم 
آید.  رصد قیمت ها در بازار سنتی حکایت از آن دارد 
که قیمت این محصول به دلیل توان ذخیره سازی، 
آهنگ مایم عرضه زعفران نو توسط کشاورزان و 
نیز استمرار عطش بازار، در ادامه قیمت های عرضه 
شللده زعفران در سال قبل بوده اسللت. در جدول 
شماره 1، قیمت گریدهای مختلف زعفران در سال 

های 1396 تا 1397 قابل مشاهده است.
   باتوجه به آمار این جدول مشاهده می شود که با 
اجرای طرح خرید توافقی در زمان برداشت محصول 
طی سال گذشته و عرضه زعفران خریداری شده به 
کمک سازوکار بورس کاال، قیمت های سال جاری 
نسبت به سال گذشته واقعی تر شده و به این سبب 
بازار مسیر خود را به درستی طی می کند.  طرحی 
که اصلی ترین هدف آن حمایت از معیشت زعفران 
کاران خرده پای کشور و ممانعت از کاهش کاذب 
قیمت ها در زمان برداشللت محصول بوده است؛ 
چراکه سیستم داللی سنتی بازار زعفران به دنبال 
سود عادالنه و بهای منصفانه زعفران برای کشاورزان 
زعفران کار نبوده و نیست و همواره این امکان وجود 
دارد که دالالن با شللگرد دامپینگ صوری و ایجاد 
ترس از افت بیشللتر قیمت، تا قبل از تاریخ اتمام 
برداشت، زعفران های خانگی کشاورزان را به بازار 
کشانده و قیمت حاضر را بشکنند که فعالیت های 
این سیستم طی سللال های اخیر به فقر بیشتر و 

محرومیت این گروه از کشاورزان دامن زده است. 
اما از زمان عرضه زعفران در بورس، کشللاورزان با 
اطاع از کف قیمت ها از عرضه محصول خود تحت 
تاثیر نگرانی ناشی از جوسازی دالالن پیرامون افت 
بیشتر قیمت ها، حاصل زحمت و دسترنج یکساله 

خود را به قیمت واقعی در بازار عرضه می کنند.
به این ترتیللب، عرضه زعفران در بورس توانسللته 
تامیللن منافع تولیدکننللدگان و فعللاالن در بازار 
زعفران را به همراه آورد و ضمن ساماندهی صادرات 
این محصول ارزشمند، سللبب پایان یافتن نقش 

سودجویان از داللی زعفران شود. 
در حال حاضر نیز معامات این ادویه گران قیمت 
در بورس کاالی ایران هم به صورت گواهی سپرده 
کاالیی و هم در بازار فیزیکی به صورت نقد، سلف 
و نسیه انجام می شللود. همچنین زعفران در قالب 
معامات قراردادهای آتی نیز مورد دادوستد قرار 
می گیرد. آمارهای معامات این محصول به تفکیک 

نوع محصول در بورس حاکی از آن است که طی 8 
ماهه سللال 1397، بیش از 3 هزار و 778 میلیارد 
و 412 میلیون ریال انواع زعفران سللرگل، نگین، 
پوشال مرغوب و معمولی و نیز سبد زعفران معامله 
شده که جزییات آن به تفکیک نوع زعفران معامله 

شده در جدول شماره 2 آمده است.
   در جریان این معامات، زعفران رشللته ای درجه 
1 )پوشللال مرغوب( با ارزش معاماتللی بیش از 
997 میلیللارد و 523 میلیون ریالی طی هشللت 
ماهه اول امسللال، سللهم 29 درصدی را از ارزش 
کل معامات زعفران در بللازار فیزیکی بورس کاال 
داشته و بیشترین سللهم را به خود اختصاص داده 

است. )نمودار 1 (
  همچنین بررسللی این آمارها   اسللتان خراسان 
رضوی 94 درصد ارزش معامات زعفران به تفکیک 
عرضه کننده را به خود اختصللاص داده و 6 درصد 
ارزش معامات نیز مربوط به عرضه های اسللتان 

خراسان جنوبی بوده است. )نمودار 2(
 

74 درصد ارزش معامالت بازار گواهی سپرده 
زعفران در اختیار یک نماد

بررسی آمارهای معامات زعفران در قالب گواهی 
سللپرده کاالیی حاکی از آن اسللت که طی هشت 
ماهه نخست سللال 1397 در بورس کاالی ایران 
طی بیش از 31 هزار و 871 دفعه معامله بیش از 15 
میلیون و 830 هزار گواهی سپرده کاالیی زعفران 
معامله شده و برای این محصول ارزشمند صادراتی، 
در قالب 14 نماد معاماتی ارزشی بیش از 1488 

میلیارد و 984 میلیون ریال به ثبت رسیده است. 
در جریان معامات این بازار، گواهی سپرده زعفران 
9708 نگین از انبار شللرکت زرین زعفران مشرق 
زمین با ارزش معاماتی بیللش از 1063 میلیارد و 
505 میلیون ریال به تنهایی بیللش از 74 درصد 
ارزش کل معامات هشت ماهه را به خود اختصاص 

داده است. )نمودار 3(

گردش بـاالی قـرارداد آتی زعفـران نگین 
سررسید دی ماه 

در بازار قراردادهای آتی زعفران نیز، معامله گران 
بیش از 7 میلیون و 32 هزار قرارداد آتی زعفران را 
تا پایان آبان ماه سال جاری در بازار مشتقه بورس 
کاالی ایران منعقللد کردند که انعقللاد این تعداد 
قرارداد در 5 سررسید معاماتی و بر پایه دو دارایی 
زعفران رشللته ای درجه یک و زعفران نگین بوده 
است. ارزش معاماتی انعقاد این تعداد قرارداد رقمی 
بیش از 100 هللزار و 342 میلیارد و 782 میلیون 

ریال به ثبت رسیده است.)جدول 3(
 در جریان معامات بازار قراردادهای آتی زعفران، 
ارزش معامات سررسللید دی ماه 1397 بر پایه 
دارایی زعفران نگین با سهم 60 درصدی، بیشترین 
ارزش معامات را در بازار قراردادهای آتی زعفران 
به خود اختصاص داده است. بطوریکه تا پایان آبان 
ماه سال جاری در این سررسید معاماتی، بیش از 
3 میلیون و 318 هزار قللرارداد آتی زعفران نگین 

منعقد شد. )نمودار 4(

زی
اور

كش

  ساناز صمدی
کارشناس تحلیل کارگزاری کارآمد



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

39

جدول شماره 1. مقایسه قیمت گریدهای مختف زعفران در سال های 1397- 1396 )کیلوگرم- تومان(

جدول 3

نمودار 3

نمودار 2

نمودار 4

نمودار 1

نوع زعفران
سال 1397سال 1396

درصد رشد قیمت روز بازار نسبت به میانگین سال 96میانگین قیمت روز بازاردامنه تغییرات قیمت روز  بازارقیمت خرید حمایتیمیانگین قیمت بازار
13.000.00011.000.000250-4.400.0005.400.0009000.000نگین

8.500.0008.250.000202-4.070.0005.100.0008.000.000شبه نگین
7.500.0007.250.000193-3.750.0004.800.0007.000.000پوشال مرغوب
6.500.0006.250.000195-3.200.0004.300.0006.000.000پوشال معمولی
8.875.0008.200.000212-3.855.0004.900.0007.500.000میانگین کل
1.200.0001.000.000250-850.000-400.000گل زعفران

تعداد قرارداد معامله شدهارزش قرارداد )هزارریال(حجم قراردادحجم درخواستمقدار عرضهنام
318.170.69550 5 5 34 زعفران رشته ای بریده ممتاز )سرگل(
639.805.145112 9 35 25 زعفران رشته ای بریده ممتاز )نگین(

997.523.03089 16 29 56 زعفران رشته ای درجه 1 )پوشال مرغوب(
896.922.860178 17 36 47 زعفران رشته ای درجه 1 )پوشال معمولی(

925.991.17628 17 27 29 سبد زعفران
3.778.412.906457 66 133 194 جمع کل

پایین ترین )ریال(باالترین )ریال(ارزش )ریال(حجمشرح
98.900 119.900 544.033.860.000 46.808 قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک تحویل آذر ماه 1397
103.300 110.000 19.663.110.000 1.846 قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی ماه 1397

80.800 161.300 32.605.141.400.000 2.829.017 قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 1397
129.000 250.100 59.996.281.230.000 3.318.413 قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 1397

67.500 97.300 7.177.663.310.000 836.113 قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ماه 1397
--100.342.782.910.000 7.032.197 جمع کل قراردادهای آتی زعفران

Agriculture کشاورزی

جدول شماره 2. آمار معامالت زعفران در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران به تفکیک نوع محصول
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 آزاد شللدن سللقف 
معامات پتروشیمی 
و تغییر محاسبه قیمت عرضه محصوالت در بوس 
کاال از ارز 4200 تومانی به ارز سامانه نیما باعث 
شد بازار به تعادل رسللیده و واسطه ها به کلی از 
صحنه خارج شوند؛ در این شرایط کاالها با شرایط 
بهتر و مناسب تری به دسللت مصرف کنندگان 
واقعی یعنی تولید کنندگان بخش پایین دستی 

می رسد.
 احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی 
صنعت پتروشللیمی ضمن بیان مطلب فوق در 
گفت و گو با پیللام اقتصادی بللورس کاال درباره 
اینکه محاسبه قیمت محصوالت پتروشیمی در 
بورس کاال بر مبنای ارز سامانه نیما چه تاثیری 
بر روند معامات داشته اسللت، گفت: همانطور 
که پیش از این اعام شللد، عرضلله محصوالت 
پتروشللیمی با نرخ دالر 4200 تومانی به کمک 
مصرف کنندگان نیامد و برعکس باعث شللد در 
مدت چند ماه، تقاضا برای محصوالت پتروشیمی 

چند میلیون تن افزایش یابد.
به گفته وی، رشللد عجیب تقاضا در شرایطی به 
ثبت می رسید که هیچ اتفاق ویژه ای در اقتصاد 
مانند راه اندازی کارخانه های جدید و افزایش نیاز 
به مواد اولیه در کشور رخ نداده بود، به این ترتیب 
به وضوح نمایان شد که قیمت ها نباید به صورت 
غیرواقعی تعیین شوند چراکه این اقدام نه تنها 
به سود مصرف کنندگان نیسللت، بلکه به دلیل 
جذابیت نرخ های ارزان برای واسطه ها، صف های 
خرید طوالنی می شللود و به این ترتیب مصرف 
کنندگان واقعی هستند که اصلی ترین ضربه را از 

واقعی نبودن قیمت ها می خورند. 
 وی اداملله داد: به هللر حال پللس از چندماه که 
تبعات نرخ هللای غیرواقعی نمایان شللد، مبنای 
محاسللبه نرخ عرضلله محصوالت پتروشللیمی 
به جللای ارز 4200 تومانی به ارز سللامانه نیما 
تغییر یافت تا به یکباره سللود خرید ارزان مواد 
پتروشللیمی از بین برود و واسللطه ها از گردونه 

بازار کنار روند.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشللیمی 
یادآور شد: اکنون بازار به تعادل رسیده و دالالن 
از صحنه خارج شده اند و کاالها با شرایط بهتر و 
مناسب تری به دسللت مصرف کنندگان واقعی 
یعنی تولیللد کننللدگان بخش پایین دسللتی 

می رسد.

مهدوی ابهریی خاطر نشان کرد: این در حالیست 
که تغییر محاسللبه نرخ محصوالت از ارز 4200 
تومانی به نللرخ ارز نیمایی تاثیر منفللی بر بازار 
نداشللته و باعث گرانی کاالها برای مردم نشده 

است.
وی گفت: تنها تاثیر منفی تغییر مبنای محاسبه 
نرخ عرضه محصوالت پتروشیمی به ارز نیمایی 
به واسطه ها برمی گردد که خوشبختانه با اتخاذ 
این تصمیللم واقع بینانه، شللاهد آرامللش بازار 

هستیم.

  کمک حذف سقف رقابت به تعادل بازار
 دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشللیمی 
درباره برداشته شدن سقف معامات محصوالت 
پتروشیمی نیز گفت: آزاد شدن سقف معامات 
نیز به تثبیت شللرایط بازار و ایجاد تعادل کمک 
کرد. در واقع این دو تصمیم یعنی تغییر مبنای 
محسابه نرخ عرضه محصوالت به همراه برداشتن 
سقف رقابت معامات مکمل هم شدند و کمک 

کردند تا تقاضاهای کاذب در بازار از بین برود.
مهدوی ابهللری با بیللان اینکه فعللاالن صنعت 
پتروشیمی همواره از بورس کاال دفاع می کنند 
و موافللق واقعی بودن قیمت ها هسللتند، یادآور 
شد: ما در کشور به دنبال فاصله گرفتن از اقتصاد 
اجباری و دسللتوری هسللتیم که در این راستا 
احتللرام به قواعللد اقتصادی و کشللف قیمت ها 
براساس عرضه و تقاضا در بورس کاال، باید مورد 
تاکید همه باشد؛ همان طور که مشاهده کردیم با 
دخالت در مکانیسم بازار، خودمان تعادل بازارها 
را برهم زدیم و امروز باید از گذشته عبرت گرفته 

دیگر در روند معامات بازار دخالت نکنیم. 

 اطمینان خاطر بخش پایین دسـتی با تعیین 
کف عرضه

 دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشللیمی 
اضافه کرد: برای اینکه بخش پایین دستی و بازار، 
اطمینان داشته باشد که محصوالت پتروشیمی 
به میزان کافی در بازار وجود دارد، اقدام به تعیین 
کف عرضلله برای پتروشللیمی ها کللرده ایم که 
براساس آن هر واحد پتروشیمی موظف است 

یک مقدار حداقلی را برای عرضه محصوالت 
رعایت کند. وی افزود: این موضوع را تقریبا 
همه پتروشللیمی ها رعایت کرده اند البته 
برخی واحدها به علت مشکات فنی یا نبود 

کاتالیست یا به دلیل مشکات در تامین خوراک، 
ناچار شدند برای مقاطعی عرضه محصوالت خود 
را کاهش دهند. به عنوان مثللال برخی واحدها 
به عنللوان مثال بللرای تولید پروپیلن از سللوی 
پاالیشگاه ها در تامین خوراک خود دچار مشکل 
شللدند اما در مجموع، بیشتر پتروشیمی ها کف 

عرضه را رعایت کردند.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشللیمی 
درباره نگرانی بخش پایین دستی از تامین مواد 
اولیه پتروشیمی گفت: در ابتدا که درباره عرضه 
محصوالت بر مبنای نرخ ارز نیمایی و همچنین 
برداشته شللدن سللقف معامات تصمیم گیری 
شللد، برخی تولیدکنندگان بخش پایین دستی 
نگران شدند که مبادا در تامین کاالی مورد نیاز 
خود دچار مشکل شللود و نتواند به فعالیت خود 
ادامه دهد، اما گذشللت زمان نشللان داد که این 
نگرانی بی مورد بوده و شللرایط نه تنها برای آنها 
بدتر نشللد بلکه بهبود نیز یافت. مهدوی ابهری 
خاطر نشللان کرد: آنها اکنللون می توانند همه 
محصوالت مورد نیاز خود را با نرخ مناسب تهیه 
کنند، در حالی که پیش از این و در زمان عرضه 
محصوالت پتروشیمی با نرخ ارز 4200 تومانی، 
مصرف کنندگان واقعی می توانسللتند حداکثر 
20 درصد از نیاز خود را تهیلله کنند، اما اکنون 
تولیدکنندگان قادر هسللتند به راحتی بیش از 
90 درصد محصوالت مورد نیاز خود را از بورس 

کاال بخرند.

گفت و گو با احمد مهدوی ابهری

بازار پتروشیمی به تعادل رسید
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 روند کشـف قیمـت کاالها را در بـورس کاال 
چگونـه ارزیابی می کنیـد؟ به نظر شـما چه 
عواملی در کشف قیمت اخالل ایجاد می کند؟ 
از سال 82 که بورس فلزات تهران راه اندازی 
شـد تا به امروز که بورس کاالی ایران با سـه 
رینگ معامالتی صنعتی و معدنی، پتروشیمی 
و فرآورده های نفتی و کشـاورزی به شیوه ای 
مطلوب فعالیت می کند، روند کشف قیمت ها 
کاال به خوبی انجام شده و در واقع بورس کاال 
اقتصاد ایران را قیمت گذاری دسـتوری دور 
کرده اسـت. این اقدام به نوعی باعث شـده 
تا سـود حاصل از تولید محصـوالت به درج 
کشف واقعی قیمت ها در بورس کاال، به دست 
تولیدکننده اصلی برسد و نقش واسطه ها به 
حداقل برسد. در این میان در برخی مواقع و با 
توجه به شرایط اقتصاد کشور، محدودیت هایی 
در روند معامالت بورس کاال اعمال می شود که 
روند کشف قیمت عادالنه را با اشکال روبه رو 
می کند. از جمله ایـن محدودیت ها، می توان 
به گذاشتن سـقف و کف قیمت در برهه های 
زمانی مختلـف بـرای برخـی از محصوالت 
)به ویژه محصوالت پتروشـیمیایی( اشـاره 
کرد. البته هربار که محدودیت های مختلفی 
اعالم می شود، استدالل های گوناگونی نیز در 
دفاع از این قوانین مطرح شده است؛ اما پس از 
گذشت مدتی، ناکارآمدی این محدودیت ها 
در کنترل هیجانات بازار، مشخص می شود. به 
هرحال، بورس کاال مکانیزم های مناسبی برای 
کشف قیمت محصوالت دارد و در مواقعی که 
دخالت های مراجع بیرونی به حداقل رسیده، 
کارآیی این سازوکارها بیشتر از پیش مشخص 

شده است.
 آیا روند تامیـن نیاز صنایع پایین دسـتی از 

بورس کاال مطلوب است؟
در موضـوع تامین نیاز صنایع پایین دسـتی 
که رشـد تولید و شـمار کارخانجات تولیدی 
طی سال های گذشته به وضوح بیانگر بهبود 
وضعیت تامین نیاز آنها به واسطه عرضه مواد 
اولیه در بورس کاال است. اما در این زمینه نیز 
باز هم باید به موضوع قیمت گذاری برگردیم. 
اگر در شـرایط نرمال اقتصادی قرار داشـته 

باشـیم و خللی در روند کشـف قیمت به 
واسطه قیمت گذاری یا اختالل در عرضه ایجاد 
نشـود، صنایع پایین دسـتی به راحتی مواد 
مورد نیازشان را در بورس کاال تامین می کنند. 
اما اگر به طور مثل نرخ ها در بورس به منظور 
حمایت از مصرف کندگان، ارزان باشـد، آن 
زمان است که شاهد رشد کاذب تقاضا و ایجاد 
مشکل برای صنایع پایین دستی می شویم. 
به این ترتیب بهترین راهکار برای تامین نیاز 
مسـتمر واحدهای تولیـدی از طریق بورس 
کاال، دخالت نکردن در روند قیمت گذاری به 
همراه رعایت کف عرضه محصوالت در بورس 

کاالست. 
 آیـا تمـام خریـداران از بـورس کاال واقعی 

هستند؟
در حال حاضر خریداران بورس کاال واحدهای 

صنعتی، تولیدی و بنگاه های اقتصادی فعال 
کشور هستند که در راستای موضوع فعالیت 
خود مبادرت به خریـد محصوالت می کنند؛ 
دلیل این ادعا نیز تایید آنها در سامانه بهین 
یاب وزارت صمت است. اما در بررسی دقیق 
تر خریداران محصـوالت در بورس کاال، باید 
ریشـه یابی دقیقی صورت گیـرد. آیا وقتی 
قیمت یک محصول در بورس منطقی باشد و 
فاصله زیادی با نرخ های خارج از بورس نداشته 
باشد، انگیزه ای برای واسطه ها به منظور ورود 
به معامالت بورس ایجاد می شود؟ مسلما خیر، 
پس اگر در خصوص خرید افرادی که هر نحوی 
برای مثال اسـتفاده از سـهمیه شرکت های 
غیرفعال از بورس کاال صحبت می کنیم، پس 
از یک جای کار یعنی روند کشف قیمت دچار 
اختالل است. به عبارت بهتر تا زمانیکه نرخ ها 

گفت و گو با کارشناس ارشد بازار سرمایه 

ناکارآمدی محدودیت ها 
عملکـرد نظام مالـی اثر بسـیار زیادی بـر کارکرد بخـش حقیقـی اقتصاد شـامل تولید، 
اشـتغال و... دارد و یکی از عوامـل مؤثر بر بهره وری نظـام مالی، نظارت مؤثر و کارا اسـت؛ 
نظارت و مقررات گذاری در بخـش مالی اقتصاد در طـول زمان دچار تغییـرات و تحوالتی 
شده و به طور مسـتمر نیازمند بازنگری در شـیوه های نظارتی اسـت. یکی از مباحث مهم 
در زمینـه مقررات گـذاری و نظارت بـر بخش هـای مالی، لـزوم دخالت نکـردن دولت در 

بحـث قیمت گذاری اسـت؛ دولت های کشـورهای توسـعه یافتـه در مواقع 
رد بحرانی تنهـا به میـزان عرضه و تقاضـا ورود می کنند و بـه هیچ وجه  وا

بحث قیمت گذاری دسـتوری نمی شـوند.  در همین راستا 
امیرحسـین محمدی، کارشـناس ارشـد بازار سرمایه 
و معاونـت امـور اجرایی کارگـزاری کارآمد بـه »پیام 
اقتصادی بورس کاال« می گوید: متاسفانه در برهه هایی 
که با تالطم در بازارها روبه رو هستیم، شاهد بازگشت به 
رویکرد قیمت گذاری با هدف کنترل قیمت ها هستیم؛ 
به طوریکه هربار که محدودیت هایی در معامالت بورس 

کاال اعمال می شود، اسـتدالل های گوناگونی نیز 
در دفاع از این قوانین مطرح شده است، 

اما پس از گذشـت مدتی، ناکارآمدی 
این محدودیت ها در کنترل هیجانات 
بازار، مشخص می شود.  ادامه مصاحبه 
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه 

آمده است.
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براساس رسالت بورس کاال به شیوه ای واقعی و 
به دور از هر گونه محدودیت کشف شود، اصال 
انگیزه ای برای حضور در بورس باقی نمی ماند 
و بازیگران واقعی براساس صرفه اقتصادی به 

معامله می پردازند. 
 برداشتن سقف رقابت قیمت ها چه تاثیری بر 

معامالت محصوالت داشته است؟
بهترین راهکار جهت حـذف خریداران غیر 
واقعی که با مجـوز بهین یـاب در بورس کاال 
وجود دارند، برداشتن سـقف رقابت قیمتی 
بود؛ اعمال محدودیت هایی نظیر سقف قیمت 
باعث می شود تا تقاضای کاذب ایجاد شود که 
با برداشـت سـقف قیمت ها و فروکش کردن 
تقاضا، خریداران واقعی می توانند با قیمت های 
منصفانه نسبت به خرید کاالهای درخواستی 

اقدام کنند. 
 به اعتقاد شما امکان انجام صادرات محصوالت 

از بورس کاال وجود دارد؟
در حـال حاضـر سـازوکارهای الزم جهت 
صـادرات محصـوالت از طریق بـورس کاال 
تدوین و به کارگرفته شده است که صادرات 
چندسـاله انواع محصوالت قیر شـاهدی بر 
این مدعا اسـت. هر چند بورس کاال سـعی 
در توسـعه بازار صادراتی داشـت، اما موانع 
متعددی در این زمینه وجود دارد.  شفافیت 
که از جمله مزایای بورس کاال است، خود به 
یک مانع بزرگ در ورود برخـی از بازیگران 
بازار بـه بورس اسـت؛ متاسـفانه باتوجه به 
راه های متعدد فرار مالیاتی، امکان صادرات 
از مجـاری غیرقانونـی، یکپارچـه نبـودن 
اطالعات بین دسـتگاه های دولتـی )مانند 
گمرگ؛ صنایع و... (، بسـیاری از شکاف ها، 
ترفندها و مشـکالت موجب شـده تا برخی 
از صادرکننـدگان تمایل به حضـور در بازار 
شـفاف بورس کاال را نداشـته باشـند. برای 
ایـن گـروه، ورود بـه بـازار شـفاف بورس 
مساوی با شفاف سازی عملکرد، ثبت واقعی 
رویدادهـای مالـی و... اسـت که بـرای آنها 

چندان خوشآیند نیست.
در این بین تحریم های آمریکا علیه ایران شکل 
بازاریابی و ارتباط با مشتریان خارجی )به ویژه 
در زمینه نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی( 
را تغییر داده اسـت؛ به طوری که بسـیاری از 
خریداران از ترس تنبیه و ممانعت از حضور در 
بازارهای آمریکا ترجیح می دهند تا نامی از آنها 
نزد مراجع ایرانی و خارجی )مانند بورس کاال( 

به عنوان شریک تجاری ایران به ثبت نرسد.
 گسـتردگی تعداد کاالهای پذیرفته شده در 

بورس کاال را چگونه ارزیابی می کنید؟
در سال های گذشته تالش های زیادی جهت 
توسـعه بازار بورس کاال انجام شـده اسـت، 
اما هنوز هـم بسـیاری از گـروه محصوالت 

)مانند سـنگ آهن داخلی( با حجم مطلوب 
و مسـتمر در بورس کاال دادوستد نمی شود؛ 
شـاید مهمترین دلیل برای این امر، تالش ها 
و محدودیت هـای دولتـی بـرای کنتـرل 
قیمت ها)تعیین دسـتوری قیمت ها( باشد. 
در صورت رفـع این محدودیت هـا می توان 
انتظار داشت که شـاهد رشد و توسعه ارزش 

معامالت باشیم.
 توسـعه ابزارهـای مشـتقه، چه نقشـی در 

جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی دارند؟
در بسیاری از کشـورهای پیشرفته و توسعه 
یافته، فعاالن اقتصادی از ابزارهای مشتقه به 
منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات شدید 
قیمتی استفاده کرده و به این ترتیب، معامالت 
ابزار مشتقه و استراتژی های به کارگیری آنها 

روزبه روز گسـترده تر می شود؛ 
به طوری که حدوداً نسـبت 

ت  مـال معا
ابزارهـای 

مشـتقه 
سـایر  بـه 

معامـالت 10 بـه یـک اسـت. به 
طـور حتم رفـع این مشـکالت 

در ادامـه و توسـعه معامالت 
ابزار مشتقه می تواند بستر 
مناسـبی را بـرای فعاالن 
اقتصـادی مهیـا کنـد تا 
خود را در مقابل نوسانات 
قیمتی کاالهـا )به ویژه 
نوسـانات ناشـی از نرخ 
ارز( مصون کنند.  با این 
حال، با فرهنگ سازی و 
آموزش هـای همگانی و 
توسعه متوازن، می توان 

ابزارهای مالی به خصوص 
معامالت آتی را به بسـیاری 

از دسـت اندرکاران بازارهـا 
آموزش داد تا مـا نیز بتوانیم با 

استفاده از شـیوه های مدرن در 
برابر نوسـانات شـدید قیمتی در 

آینده بیمه شویم. 
 چشم انداز شـما از آینده بورس کاال در 

اقتصاد ایران چیست؟
نگاهی بـه عملکرد 11 سـال اخیر نشـان 
می دهد کـه بـورس کاال توانسـته تا حد 
زیادی به اهداف و برنامه های خود دسـت 
یابد و هر چند در مقاطع زمانی گوناگون با 
اعمال محدودیت هایی روند رو به رشدش 
به کندی پیش رفت، امـا معرفی ابزارهای 
تامین مالـی مبتنی بر کاال )سـلف موازی 
اسـتاندارد(، معرفی گواهی های سـپرده 
کاالیی، معرفی ابزارهای مشتقه)معامالت 

آتی و اختیار معامله(، معرفی صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک کاالیی، راه اندازی 
بازار فرعی، پذیرش صدها کاال و.... همگی 
از مواردی بودند که نقش غیرقابل انکاری 
در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشتند. 
نگاهی به نیاز اقتصاد کشـور بـه عبور از 
مفاهیـم و ابزارهای سـنتی، نیـاز فعاالن 
اقتصادی به شفاف سـازی و جلوگیری از 
رانت و.... همگی مواردی هستند که بورس 
کاال به عنوان رکن اساسی از بدنه اقتصاد 
کشور می تواند بهترین ابزاری برای تحقق 
آن باشد و به این ترتیب، چشم انداز بورس 
کاال بسیار روشن و نقش آفرین پیش بینی 

می شود. 
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بازار قیر یکی از بازارهای مهم بورس کاالست که در 
آن قیر در دو شللیوه داخلی و صادراتی مورد معامله 
قرار می گیرد. در سللال جاری تا 25 آبان ماه شاهد 
بودیم که 2 میلیون و 922 هزار تللن از این کاال در 
بللورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفته اسللت 
که از لحاظ ارزش به نسللبت مدت مشابه سال قبل 
رشللدی 100 درصدی داشللته ولی از لحاظ حجم 
شللاهد افت 20 درصدی معامات بودیم. در همین 
مدت زمانی حجم داد و ستد وکیوم باتوم به عنوان 
مهمترین ماده اولیه تولید قیر 3 میلیون و 60 هزار 
تن بوده که از لحاظ حجم به نسبت مدت مشابه سال 
قبل رشدی 22 درصدی داشته ولی از لحاظ ارزش 
این رقم رشللدی 182 درصدی را نشللان می دهد. 
این تفاوت در آمارها نشللان می دهد کلله برخی از 
شللرکت ها وکیوم باتوم مورد نیاز خللود را از بورس 
کاال تأمین کرده اند ولی قیر تولیللدی را در این بازار 
عرضه نکرده اند و یا مورد معامله قرار نگرفته است. 
سهمیه بندی برخی از واحدها و یا پروژه ها ساده ترین 
پاسخ برای این تفاوت حجم است به عبارتی برخی 
از شرکت ها مستقیماً در چارچوب دستورالعمل های 
موجود، قیر مللورد نیاز خود را از بلله مصرف کننده 
تحویل داده اند. پروژه های راه سازی مهمترین مسیر 
برای جذب این میزان قیر است اگرچه می توان گفت 
که برخی از شرکت ها وکیوم باتوم تولیدی خود را از 
بورس کاال تأمین کرده اند ولی هنوز در مسیر تولید و 
یا انبارداری است و به بورس کاال عرضه نشده است. 
البته در سللال جاری شاهد هسللتیم که حجم کل 
معامات در بازار محصوالت فرآورده های نفتی بورس 
کاال از لحاظ حجم کاهشی 3 درصدی داشته ولی از 
لحاظ ارزش رشدی 122 درصدی را تجربه کرده اند. 
تکانه های ارزی در سال جاری شاید مهمترین دلیل 
تغییرات بازار قیر در سال جاری باشد مخصوصاً در 
شرایطی که شاهد هستیم قیمت ها که در گذشته با 
ارز مبادله ای مورد معامله  قرار می گرفتند هم اکنون 

با ارز بازار ثانویه نرخ گذاری می شوند و همین رشد 
قیمت ها خود یکی از دالیللل مهم کاهش جذابیت 
خرید در بورس کاالسللت. به صورت دقیق تر حجم 
عرضه ها اگرچه هنوز هم به نسبت باالست ولی تقاضا 
افت کرده و حجم معامات را با خللود کاهش داده 
است. این بدان معنی است که بازار داخلی قیر هنوز 
هم خود را با نرخ های باالی موجللود هم تراز نکرده 
اسللت و تا زمانی که بازار به صورت واقعی نرخ های 
موجود را به رسمیت نشناسد، همین وضعیت ادامه 
خواهد داشت. به عنوان یک نمونه مشخص، قیمت 
هر کیلوگرم قیر در ماه های اخیر به شللدت افزایش 
یافته و از قیمت هایی کمتللر از 1000تومان در هر 
کیلوگرم، به نرخ هایی باالتللر از 4هزار و 400 تومان 
هم رشد داشته است. البته رشد قیمت جهانی نفت 
خام نیز در این نوسان نرخ مؤثر بوده و تاکنون به رشد 
قیمت ها کمک کرده است. همین داده به معنی آن 
است که نرخ ها از هم اکنون با یک پتانسیل کاهش 
جدی همراه است و آن هم در شرایطی که هم قیمت 
دالر آزاد و یا نیمایی کاهشللی بللوده و هم نرخ های 
جهانی در مسیر تضعیف قرار گرفته است. این روند 
نوسللان قیمت ها بیش از همه بر حجللم معامات 
تأثیرگذار بوده است و از رقمی بیش از 200 هزار تن 
در اردیبهشت ماه به نزدیکی 36 هزار تن در مهرماه 
کاهش یافته و البته این روند نزولی حجم معامات 
باز هم قابل رهگیری است. از سوی دیگر در روزهای 
پایانی آبان ماه شاهد رشد حجم معامات بودیم که در 
گزارش های آینده به این تغییر فاز هم توجه خواهیم 
کرد. با توجه به افت قیمت های جهانی قیر به احتمال 
قوی حجم معامات برای ماه های پایانی سللال باز 
هم تقویت خواهد شد و البته نرخ ها نیز دستخوش 
تغییر می شود. این مطلب به معنی شرایط بهتر بازار 
در هفته های آینده اسللت و در نهایت بازار خود را با 

نرخ های موجود هم تراز می کند. 
البته در مورد وکیوم باتللوم یک مطلب مغفول باقی 

مانده است و آن افزایش معامات سلف این کاالست. 
به صورت دقیق تر در آمارهللای معاماتی این کاال 
شاهد هستیم که حجم کل دادوستد در سال جاری 
تا 25 آبان ماه 22 درصد رشللد داشللته ولی حجم 
معامات نقدی آن 8 درصد کاهش داشللته اسللت. 
دلیل این تفاوت را باید در افزایللش 750 هزار تنی 
معامات سلف این کاال به شمار آورد یعنی به مرور 
زمان و با فرارسیدن موعد تحویل آن، پتانسیل رشد 
عرضه قیر در بللورس کاال وجللود دارد و به احتمال 
قوی ضعف نسبی عرضه ها را پوشش خواهد داد که 
خود تکانه مهمی برای رشد حجم معامات به شمار 
می رود که گذشت زمان تأثیرات این رخداد و صحت 
این ادعللا را ثابت می کند. در هر حللال در کنار بازار 
داخلی قیر، بازار صادراتی هم وجود دارد و پتانسیل 
صادرات را نمی توان در این خصوص نادیده گرفت. 

همبستگی قیمت قیر با قیمت های جهانی نفت 
خام

در وضعیت فعلی در بازارهای جهانی، نوسان قیمت 
قیر با پیچیدگی های جدیدی همراه شده است. به 
صورت کلی نوسللان قیمت قیر در جهان با نوسان 
بهای نفت خام مورد بررسللی قرار می گیرد یعنی با 
رشللد قیمت نفت انتظار غالب، افزایش قیمت قیر 
است و بالعکس. این در حالی است که به مرور زمان 
پاالیشللگاه های جدید در جهان تمایل کمتری به 
تولید قیر دارند و بیشتر سعی می کنند فرآورده هایی 
با ارزش افزوده باالتر را تولید کنند. همین شللرایط 
موجب شللده تا اهمیت تولیدکنندگان سنتی قیر 
افزایش یابللد و همچنین بازارهللای جهانی آزادی 
عمل پیشین را نداشته باشند. با توجه به این شرایط 
انتظار داریم که قیر در سللطوح بهتری به نسللبت 
نفت خام نوسللان کند که این ادعا منطقی به نظر 
می رسد. نگاهی به نوسللان قیمت قیر مثًا در بازار 
چین در مقایسلله با قیمت جهانی نفت خام نشان 
می دهد که در بازه هایی از زمان این وضعیت حاکم 
بود ولی عکس آن هم از اهمیللت باالیی برخوردار 
اسللت یعنی قیر بعضاً نتوانسته است از رشد قیمت 
نفت خام حداکثر استفاده را ببرد. دلیل این وضعیت 
را باید در ضعف تقاضا در کشورهای مصرف کننده 
بزرگ همچون چین دانسللت زیرا ناخودآگاه حجم 
ساخت و ساز و پروژه های عمرانی و مسکونی محدود 
می شللود و همین داده به ضرر بازار قیر تمام شده 
اسللت. به صورت دقیق تر بازار قیر نه تنها از رشللد 
جدی قیمت  نفت خام در هفته های گذشللته سود 
حداکثری را نبرد بلکه به آن میزان حتی رشد نرخ 
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نداشت. این وضعیت شللرایط امن تری را برای قیر 
پدید می آورد ولی در روزهای گذشللته که شللاهد 
نوسللان مجدد قیمت قیر بودیم هم، افت قیمت ها 
چندان هم چشللمگیر نبود. با توجه بلله این موارد 
در کنار ضعف انتظاری تقاضللا در بازارهای جهانی 
و مخصوصاً بیم و امید از دورنمللای قیمت ها، هنوز 
هم پتانسیل برای افت قیمت قیر جهانی وجود دارد 
و خریداران نیز خرید خود را بلله تعویق می اندازند. 
با توجه به این شللرایط بازار قیر هنوز هم مسللتعد 
تغییر و دقیق تر تعدیل اسللت و این داده برای بازار 
داخلی قیر در کشللورمان مهم ارزیابی می شللود و 
می توان انتظار داشللت که قیمت ها تعدیل شللده و 
همچنین حجم تقاضللای داخلی افزایللش یابد. از 
سوی دیگر سخت گیری های صادراتی در خصوص 
بازگشللت ارز حاصل از صادرات هم به داده دیگری 
برای محدودشدن جذابیت صادرات منجر می شود 
بنابراین عرضه در بازار داخلی نیز تقویت خواهد شد. 
البته در ماه های اخیر شللاهد هسللتیم که همگام با 
کاهش حجم معامللات قیر در بللورس کاال، عرضه 
داخلی نیز محدود شللده اگرچه این واقعیت بیشتر 
در ماه هللای اخیللر خودنمایی کرده اسللت. با توجه 
به باالبودن نسللبی حجم معامات وکیللوم باتوم و 
همچنین واقعیت های صادراتی، به نظر می رسد باز 

هم حجم معامات قیر در بورس کاال تقویت شود. 

دورنمای بازار داخلی و بازار جهانی قیر
بهای نفت خام به نسبت در یک فاز تعدیل قرار گرفته 
و از نرخ هللای باالی پیشللین کمتر کسللی حمایت 
می کند. این وضعیت اگرچه در روزهای آینده با اما و 
اگرهای بسیاری همراه است ولی ضعف نسبی تقاضا 
در بازارهای جهانی در کنار میللزان عرضه به برخی 
بازارهای خاص همچون بللازار آمریکا و حجم تولید 
در این کشور و همچنین برنامه ریزی تولید در اوپک 
مواردی است که دورنمای بازار را تعیین خواهد کرد. 
در هر حال بازار نفت را برخی کاهشی ارزیابی می کنند 
که با واقعیت های بازار همخوانی نسبی دارد. از سوی 
دیگر در بازارهای قیر نیز همین داده قابل رهگیری 
است یعنی در صورت کاهش بهای نفت خام، پتانسیل 
افت قیمت قیر هم وجود دارد ولی در شللرایطی که 
شاهد رکودی نسبی در بازار نفت و یا بازارهای کاالیی 
مشابه باشللیم، حجم تقاضای قیر با محدودیت های 
باالتری همراه می شللود بنابراین کاهش قیمت ها از 

این مسیر هم قابل رهگیری است. 
کاهش قیمت های جهانی خود عامل مهمی در افت 
قیمت ها در بازار داخلی است آن هم در وضعیتی که 
قیمت دالر در بازارهای رسمی و غیررسمی توأمان 
کاهش نرخ را تجربلله می کند و همیللن داده هم بر 

نوسان نرخ در بازار داخلی مؤثر واقع خواهد شد. 
مشکات بین المللی در مسللیر صادرات را هم باید 
جدی گرفت و به مرور زمان و هرچه بگذرد صادرات 
دشوارتر خواهد شد. این مطلب نیز به معنی افزایش 
تزریق قیر به بازار داخلی است و ناخودآگاه با برتری 
عرضه بر تقاضای احتمالی، داده ای مهم برای کاهش 

قیمت ها ایجاد می شود. 
گام بلله گام سللخت گیری های صادراتللی در مورد 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال بهبود است و 
تداوم این وضعیت به افزایش احتمالی صادرات منجر 
می شود بنابراین اگر شللیوه انتقال ارز در مسیرهای 
بین المللی تسللریع و تسهیل شللود هم داده مهمی 
برای افزایش حجم صادرات اسللت کلله ناخودآگاه 
جذابیت عرضه به بازار داخلی را محدود می سللازد؛ 
این داده یکی از محرک های رشد قیمتی است یعنی 
در برابر داده های باال موضعی مخالف اتخاذ می کند. 
در مورد این مطلب البته نمی توان چندان خوش بین 
بود زیرا در شرایطی که قیمت های جهانی باالتر بود 
و یا مشکات صادرات و انتقال ارز به وخامت وضعیت 
فعلی نبود هللم جذابیت صادرات محدود شللده بود 
بنابراین افزایش جدی حجم صللادرات چندان هم 

قدرتمند ظاهر نمی شود. 
در کنار این موارد شللاهد افزایش تولید وکیوم باتوم 
هستیم یعنی به مرور زمان پاالیشگاه ها در حال تولید 
وکیوم باتوم بیشتری هستند که در آمارهای معاماتی 
در بورس کاال نیز قابل رهگیری اسللت. این وضعیت 
هم داده مثبتی برای حمایت از تولید قیر به شللمار 
می رود یعنی انتظار داریم که حجم عرضه در کل در 
دو بازار داخلی و صادراتی افزایش یابد که در نهایت 
داده مهمی برای تغذیه بازار و افزایش عرضه است که 
زمینه اصلی برای رشد حجم معامات و تزریق به بازار 

داخلی را ایجاد می کند.
با توجه به تمامی موارد فوق به احتمال قوی دورنمای 
بازار قیللر از مسللیر قیمت ها کاهشللی خواهد بود و 
این داده مهم خود می توانللد جذابیت خرید در بازار 
داخلی بورس کاال را تقویللت کند بنابراین دورنمای 
افزایش حجم معامات با کاهللش قیمت ها چندان 
دور از ذهن نیست. باید پذیرفت که حجم معامات 

قیر در شللرایط فعلی نه تنها جذاب نیسللت بلکه از 
یک رکود نسللبی در این بازار حکایت دارد بنابراین 
کاهش قیمت ها داده مثبللت و مهمی برای حمایت 
از بللازار خواهد بود. البته در صورت عمیق تر شللدن 
رکود در بازار داخلی و تضعیللف پروژه های عمرانی 
و مسللکونی انتظار رشللد حجم تقاضای قیر چندان 
منطقی نیسللت مگر کاهش قیمت ها به کمک بازار 
بیاید. از سوی دیگر در رشد قیمت های ماه های اخیر 
اغلب خریداران حرفلله ای و واحدهایی که به تأمین 
نیازهای خود وابسللتگی بیشتری داشللتند اقدام به 
خرید کرده انللد و البته در رقابت مورد انتظار شللاید 
انواعی را خریداری کرده باشللند که از کیفیت باالتر 
و البته قیمت بیشللتری برخوردار باشند بنابراین در 
رصد قیمتی در نمودارها بایللد به این پیش فرض به 
بررسی رخدادهای قیمتی پرداخت. در هر حال بعد از 
تکانه های قیمتی که این بار از مسیر تکانه های ارزی 
خودنمایی کرده اسللت؛ ورود بازار بلله یک فاز رکود 
چندان هم غیرمنطقی نیست و البته بهبود شرایط 
زمان بر خواهد بود. به نظر می رسد در وضعیت فعلی 
در بازار قیر شاهد رکود تورمی هستیم و اگر کاهش 
قیمت های انتظار از شتاب مطلوبی برخوردار نباشد 
شاید دوران رکود طوالنی تر و رکود عمیق تر باشد. این 
نگرانی را باید جدی گرفت اگرچه به جز در بازار قیر، 
در بازار محصوالت پتروشیمی نیز ایفای نقش کرده 
اسللت ولی در بازار پتروشللیمی ها همچون پلیمرها 
شاهد هستیم که افت قیمت ها سریع تر رخ داده و بازار 
با سرعت و شتاب بیشتری خود را با واقعیت ها وفق 
داده است. در هر حال در این شرایط امکان دادوستد 
مستقیم به موازات بورس کاال هم وجود دارد ولی برای 
کلیت بازار و شرایط عمومی در اقتصاد بهترین مسیر 
برای مدیریت و شفافیت معامات همین داد و ستد 

در بورس کاالست. 

وضعیت معامالت قیر داخلی در بورس کاالی ایران – تن
معاملهتقاضاعرضه

59950245006500تا 25 آبان
71.57035.83135.771مهر

142.750156.96489.714شهریور
468.460140.28884.036مرداد
959.216148.667119.423تیر

962.820154.009139.009خرداد
1.086.035232.699201.999اردیبهشت
682.63066.48566.075فروردین
765.619165.863165.763اسفند
6544206610166101بهمن
688.91026.60026.600دی
623.49082.07682.032آذر
512.11088.64088.640آبان
735.076185.321185.321مهر

591.114137.822137.822شهریور
728.875309.956309.856مرداد
595.75092.89790.186تیر

826.08076.95876.908خرداد
765.050111.494111.194اردیبهشت
315.95036.16535.165فروردین
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ت  ال مـحـصـو
را  پتروشـیمی 
می توان پیچیده ترین و البته گسترده ترین 
گروه کاالیـی در بازار محصـوالت کاالیی 
بـورس کاالی ایران بـه شـمار آورد که از 
ویژگی هـای فنـی پیچیـده ای برخوردار 
هسـتند. به صورت کلی این گروه کاالیی 
را به دو بخش اصلی در بورس کاال تقسیم 
بنـدی می کنیـم کـه شـامل محصوالت 
شیمیایی و پلیمرهاست که مهمترین گروه 
کاالیی در حوزه محصوالت پتروشـیمی، 
پلیمرهاسـت کـه یکـی از مهمتریـن 
محصوالت در بـازار فیزیکی بورس کاال به 

شمار می روند. 

تقسـیم بندی محصوالت پتروشـیمی در 
بورس کاالی ایران

و  نفتی  های  فــرآورده  و  محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال از تقسیم بندی 
مجزایی برخوردار است که همین اقدام 

در وب سایت بورس کاال موجب شده 
تا بخش بزرگی از فعاالن بازار 

و حتی تحلیل گران این 
شیوه تقسیم بندی را 

مورد استفاده قرار 
داده تا جایی که 
این  ــوان  ت می 

بــرای بــورس کاال  شیوه را یک برند 
اطالع  پایگاه  به  مراجعه  با  نامید. 
آدرس: به  کاال  بورس  رسمی   رسانی 
   http://www.ime.co.ir/offer-stat.html  
تقسیم بندی جدیدی ذکر شده که در 
ــرآورده های نفتی  آن محصوالت و ف
و پتروشیمی را در طبقه بندی زیر قرار 
داده است: دوده صنعتی، قیر، روغن، 
گوگرد،  نفتا،  شیمیایی،  اکستراکت، 
پلیمر، گازها و خوراک ها، وکیوم باتوم، 
آیزوفید،  کات،  لوب  آیزوریسایکل، 
فرآورده های نفتی، سالپس واکس و عایق 

رطوبتی. 

طبقه بندی پلیمرها در بورس کاال
طبقه بندی های رایج متعددی از لحاظ فنی 
برای پلیمرها متصور است اگرچه ترکیبات 
شیمیایی و نحوه تولید وجه اشتراک اصلی 
در طبقه بندی هاسـت. در بـورس کاال اما 
شـرایط دیگری برای دسته بندی پلیمرها 
وجـود دارد که شـاید 
از اهمیـت تجاری و 

تولیدی آن ها حکایت دارد. حجم معامالت 
در بورس کاال خـود مهمترین معرف برای 
طبقه بندی این گروه کاالیی است و نشان 
می دهد که صنایع تکمیلی به چه کاالهایی 
بیشتر نیاز دارند و البته تولیدکنندگان در 
صنایع باالدستی چه کاالهایی را به صورت 
عمومی برای بـازار داخلی تولید می کنند. 
این شیوه دسـته بندی می تواند بسیاری 
از واقعیت هـای تولید و رخدادهـای بازار 
را نشـان دهد و به کمک ایـن طبقه بندی 
ناخودآگاه اهمیت کاالها برای معامله گران 

و مصرف کنندگان خودنمایی می کند. 
بر پایه داده های بورس کاال می توان 14گروه 
کاالیی را در بازار پلیمرها طبقه بندی کرد. 
این دسته بندی بیش از واقعیت های فنی، 
رخدادهای واقعی در بازار را نشان می دهد 
ولی از ویژگی های فنی نیز نمی توان غافل 
شـد. این گروه ها را می تـوان معرف کلی 
برای این بازار بـه شـمار آورد ولی برخی 
از گروه هـای کاالیی را بهتر اسـت در یک 
دسـته مورد بررسی 
قرار داد. بـه عنوان 
 PVC نمونـه

 PVC 
هـمه فـن حـریـف تی

ی نف
ه ها

رد
رآو

ی و ف
شيم

رو
پت

  محمد حسین بابالو

معرفی محصول



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

47

بیشترین حجم معامالت و پلی پروپیلن های 
نساجی بیشترین ارزش دادوستد را به خود 

اختصاص داده است. 
پلی پروپیلن های فیلم، نساجی و شیمیایی، 
 ،PVC ،پلی اتیلن ترفتاالت بطری و نساجی
پلی اتیلن های سـبک فیلم، سبک خطی، 
سـنگین بادی، سـنگین فیلم، پلی اتیلن 
سنگین اکسـتروژن ) و گریدهای لوله ( و 
سـنگین تزریقی، 12 گروه کاالیی اصلی را 
تشـکیل می دهد ولی در کنار آن مجموع 
پلی اتیلن هـای سـنگین دورانـی، پلـی 
اسـتایرن معمولی، انبسـاطی و مقاوم در 
یک گروه کاالیی طبقه بندی می شود ولی 
برای گروه چهاردهـم گروه هایی همچون 
پلی پروپیلن پزشـکی، پلی اتیلن سـبک 
تزریقی، پلی کربنات، گریدهای الستیکی 
و این قبیل محصوالت که از اهمیت کمتری 

برخوردار هستند، دسته بندی می شود. 
نکته دیگـر در طبقه بندی ایـن گروه های 
کاالیی قیمت هر محصول است ولی باید به 
حجم معامالت آن ها نیز توجه داشت. البته 
ذات دسته بندی گروه های کاالیی الستیکی 
در بازار پلیمرها خود مورد نقد قرار گرفته 
و البته قیمت باالتر آن ها نیز می تواند مهم 
ارزیابـی شـود. از لحاظ قیمـت و دقیق تر 

ارزش معامالت باید پلی پروپیلن ها را بیش 
از همه مهـم ارزیابی کرد که هـم از حجم 
دادوسـتد باالتر و هـم از ارزش معامالتی 
بیشـتری برخوردار شده اسـت. از سوی 
دیگر گریدهای رایجی همچون سبک فیلم 
با توجه به چگالی کمتر و مصرف گسترده تر 

خود نیاز به بررسی دقیق و مجزایی دارد. 
موارد فـوق ویژگی هایی کلی هسـتند که 
قبل از بررسی گریدها به صورت اختصاصی 
نیاز به توضیح داشت ولی در همین شرایط 
نیز ویژگی های بازار و دقیق تر رقابت برای 
خرید با فرض حجم معامالت شاید ویژگی 

اصلی و مهم برای بازار باشد. 
 در جدول 1، گروه کاالیی با ردیف 13 یعنی 
پلی استایرن های معمولی، مقاوم، انبساطی 
و پلی اتیلن سـنگین دورانی در یک بخش 
گردآوری شده اسـت که البته دلیل اصلی 
آن را باید قرابت ها فنی این کاالها به شمار 
آورد که اغلب آن ها توسـط پتروشـیمی 
تبریـز تولیـد می شـد ولـی هم اکنـون 
تولیدکننـدگان دیگـری به جرگـه تولید 

اضافه شده اند. 
جـدول طبقه بنـدی گروه هـای کاالیـی 
پلیمری که براساس وضعیت معامالتی در 
7 ماه ابتدایی سـال جاری ترسیم شده به 

تنهایی معـرف کلی از وضعیـت معامالتی 
در گروه های کاالیی اسـت و واقعیت های 
تجاری و معامالتی در بـورس کاال را با آمار 
نشان می دهد. طبقه بندی گروه های کاالیی 

براساس همین جدول انجام شده است. 
از ویژگی هـای مهمـی کـه در طبقه بندی 
پلیمرهـا اهمیت بسـیاری دارد شـاخص 
جریان مذاب )MFI( یا شـاخص گرانروی 
مـذاب )MFR( اسـت. MFR شـاخص 
اندازه گیـری سـهولت جریـان مـذاب 
گرانول هـای ترموپالستیک هاسـت. این 
ویژگی نشـان می دهد که جرم مشخصی 
از ماده بر حسب گرم در زمانی مشخص از 
یک لوله بسـیار نازک ) مویین ( بر حسب 
فشار اعمال شـده عبور می کند؛ در دمای 
معین چقدر اسـت و البته با جرم مولکولی 
رابطه عکس دارد. MFR که با ویسکوزینه 
یـا همـان گـران روی متناسـب و مرتبط 
است تعیین می کند که این گرید برای چه 
فرآیندی مناسـب اسـت. به عبارت دیگر 
میزان تبدیل شدن به سیال یا جریان یافتن 
در اثر حرارت را نشان می دهد. MFR باال 
بـرای تزریـق و MFR پایین بـرای تولید 
اکستروژن مناسـب تر اسـت. MFR باال 
برای قالب گیری مفید تر است و با گران روی 

شرایط کلی معامله پلیمرها در بورس کاال در 7 ماه نخست امسال)جدول 1(

درصد از ارزش کلدرصد از حجم کلارزش معامله - هزار ریالحجم معامله در سال جاری تنگروه کاالییردیف

140.44811.447.949.4857.509.49پلی اتیلن ترفتاالت بطری1

148.1759.602.123.5147.917.96پلی اتیلن ترفتاالت نساجی2

180.11810.902.846.7269.629.04پلی اتیلن سبک فیلم3

141.4278.238.647.3147.556.83پلی اتیلن سبک خطی4

84.2615.768.401.1144.504.78پلی پروپیلن شیمیایی5

258.77817.070.283.64413.8214.15پلی پروپیلن نساجی6

7PVC 271.26813.839.608.67314.4911.47پلی وینیل کلراید موسوم به

164.74211.797.417.4708.809.78پلی اتیلن سنگین اکستروژن و گریدهای لوله8

66.3183.753.075.3363.543.11پلی اتیلن سنگین تزریقی9

93.3295.897.945.1214.984.89سنگین بادی10

124.0017.654.133.0626.626.34سنگین فیلم11

532053.860.392.5642.843.20پلی پروپیلن فیلم12

13

2246016876375561.201.40پلی استایرن معمولی

28525.7523939402821.521.98پلی استایرن مقاوم

106318829710800.570.73پلی استایرن انبساطی

3813221547186542.041.79پلی اتیلن سنگین دورانی

46.74136833751522.503.05سایر موارد14

1872560120.635.466.747100.00100.00معامله پلیمرها در سال جاریجمع
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کمتر به سـادگی در قالـب حرکت می کند 
ولـی در اکسـتروژن عکـس ایـن ویژگی 
را نیـاز داریم. بـرای انتخاب یـک پلیمر و 
مخصوصًا برای بازاریابـی پلی اتیلن ها و یا 
پلی پروپیلن ها بهتر اسـت به این شاخص 
مراجعه کنیم زیرا به صورت کلی کاربردهای 

اصلی در صنایع مختلف را نشان می دهد. 
به عنوان یـک نمونه مشـخص گریدهای 
سـبک خطی یا فیلم MFR پایین نزدیک 
به 1 تا 2 ) و یا بیشـتر ( برخوردار هستند و 
گریدهایی همچون پلی استایرن معمولی 
1540 نزدیک به 11 و یا پلی پروپیلن نساجی 
Z30S از MFR نزدیک بـه 25 برخوردار 

است. )جدول 2(

PVC پلی وینیل کلراید موسوم به 
پرحجم تریـن معامالت پلیمرهـا در 7 ماه 
 PVC نخسـت سـال 97 در بورس کاال را
تشـکیل می دهد، اگرچه حجـم تولید آن 
باالترین رتبه را در کشور ندارد. این گروه 
کاالیـی امـا در بازارهای جهانی سـومین 
پلیمـر پرمصرف به شـمار می رود. شـاید 
مهمترین ویژگـی PVC را بتـوان قیمت 
پایین تـر در کنـار کیفیت مطلـوب آن به 
شمار آورد که موجب شـده تا حجم تولید 
و مصرف باالیی داشـته باشـد. به صورت 

کلی فرمول شـیمیایی این گـروه کاالیی   
)C2H3Cl(n  اسـت یعنـی در سـاختار 
مولکولی این نوع پلیمرها از کلر اسـتفاده 
شده است. همین ویژگی در کنار تغییرات 
فیزیکی به تفاوت های فنی در فرآیندهای 
تولیدی نیز منتهی شـده و برای تولید آن 
اغلب از نمک استفاده می شود یعنی ماده 
معدنی هم در تولید این نوع پلیمرها به کار 
رفته است. به همین دلیل اغلب واحدهای 
تولید PVC یا در کنار معادن نمک و یا در 
کنار دریا احداث می شود تا بتوانند قیمت 
تمام شده تولیدات را کاهش دهند. از  نظر 
قدمت، PVC نسبت به بیشتر پلیمرهای 
دیگر از پیشـینه ای طوالنی تـر برخوردار 
است. به طور ذاتی، PVC سفید و طبیعتی 
بسیار خشک و شکننده دارد ولی به کمک 
افزودنی ها و یا تفاوت در فرآیندهای تولید 
از ویژگی های فنی متنوعی برخوردار شده 

است. 
PVC  مفید است، چون در برابر دو چیز که 
از هم متنفرند مقاومت می کند: آب و آتش. 
به دلیـل مقاومت در برابـر آب، از آن برای 
ساختن بارانی، پرده های حمام و لوله های 
آب استفاده می شـود. هم چنین به علت 

داشتن کلر، در برابر شعله مقاوم است. 
PVC کاربردهـای گسـترده ای دارد و 

به دلیل تفاوت هـای فنـی از آن در تولید 
بسـیاری از کاالهـای اغلـب ارزان قیمت 
 PVC استفاده می شود. بیشترین مصرف
را در مصالح ساختمانی به شمار می آورند 
تا جایی که در برخی از آمارهای بین المللی 
نیمی از کاربرد PVC در صنعت ساختمان 
 PVC مخابره شده است. در سال های اخیر
جایگزیـن مواد ساختمان سـازی سـنتی 
نظیر چوب، سیمان و سـفال در بسیاری 
از مناطق شـده  اسـت. با وجود ظهور یک 
ماده ایده آل در ساختمان سازی؛ همچنان 
نگرانی در رابطه با هزینه PVC برای محیط 
زیسـت طبیعی و سالمتی انسـان وجود 
دارد. به صـورت تئوریک کاربرد PVC در 
عالمت مغناطیسی کارت ها، برش عمودی 
پنجره ها، لوله، کانال و لوازم نصب کردنی، 
کیف های ارزان قیمت، پنجره های تاریک 
)بدون دید( و البته در شـکل نرم آن برای 
لباس، لوازم منـزل یا لـوازم داخلی نظیر 
پرده، کف سازی و سـاختن سقف، پوسته 
کابل های الکتریکی، توپ های بازی سبک 
 PVC وزن بـه ثبت می رسـد. همچنیـن
ماده ای  است که اغلب برای لوله کشی آب و 
فاضالب به علت ارزان بودن و انعطاف پذیر 
بودن اسـتفاده می شود. شـاید لوله پلیکا 
عمومی تریـن نـوع PVC  در بیـن مردم 
باشـد که اغلـب افـراد PVC   را با همین 
محصول می شناسـند ولی چرم مصنوعی 
و در و پنجـره دوجداره را هـم باید به این 

موارد افزود. 
PVC  به دو گونه سخت و نرم دسته بندی 
  PVC می شـود یعنی اگـر نرم کننده بـه
اضافـه نشـود نـوع سـخت و بـه همراه 
نرم کننده، نرم به شمار می رود. مهمترین 
کاربرد PVC  سخت در لوله ها و قاب های 
در و پنجره اسـت. از این نوع PVC اغلب 
 )UPVC( اوقات به عنوان بدون نرم کننده
نـام بـرده می شـود و بـه دلیل نداشـتن 
افزودنی؛ UPVC قابلیت اشتعال کمتری 
دارد. مصـرف PVC  نـرم از گسـتردگی 
بیشتری برخوردار است و در بازار تجاری 
در دو نوع S  و E معروف است که نوع S آن 
از طریق پلیمریزاسـون سوسپانسیونی و 
نوع E از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی 
تولید می شود. چون عایق خوبی است در 
روکش سیم کاربرد دارد، اگرچه کاربردهای 
عمده دیگر آن شامل لباس ها. عایق های 
حرارتی )فوم PVC( ، قسمت های مختلف 

اتومبیل ، چسب ها و روکش هاست. 
در بازار ایران PVC  نرم اهمیت بیشـتری 
دارد و به صورت کلی در بازار داخلی به دو 
گروه عمده امولسیون با عالمت اختصاری 
 S و یا سوسپانسیون با عالمت اختصاری E

MFR موررد محاسبه برای برخی از گریدهای مهم پلیمری )جدول 2(

MFRگرید 

18پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518

EX3 0.45پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1.9پلی اتیلن سبک فیلم 0190

0.3پلی اتیلن سبک فیلم 0030

11پلی استایرن معمولی 1540

4.5پلی استایرن مقاوم 7240

0209AA 0.9پلی اتیلن سبک خطی

BL3 1.2پلی اتیلن سنگین بادی

0.28-0.43پلی اتیلن سنگین بادی 0035

0.68-0.85پلی اتیلن سبک فیلم 0075

V30S 18پلی پروپیلن نساجی

ZB332C 0.35پلی پروپیلن شیمیایی

ZR230C 0.35پلی پروپیلن شیمیایی

C30S 6پلی پروپیلن نساجی

Z30S 25پلی پروپیلن نساجی
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طبقه بندی می شـود. در بازار داخلی انواع 
 S65 ، S60 ،  S57 سوسپانسیون همچون
و S70 بیشترین جذابیت را به همراه دارد. 

به صورت کلـی پتروشـیمی های آبادان، 
غدیـر، بنـدر امـام و ارونـد مهمتریـن 
تولیدکنندگان گریدهای سوسپانسـیون 
و امولسیون PVC   هسـتند اگرچه تولید 
گریدهای امولسـیون پتروشیمی اروند بر 

سایرین برتری دارد. 
در 7 ماهه نخست امسال پتروشیمی اروند 
در بورس کاال 141 هزار و 758 تن PVC  به 
فروش رسانده است. پتروشیمی بندر امام 
76 هزار و 120 تن، پتروشـیمی آبادان 14 
هزار و 850 تن و پتروشیمی غدیر 38 هزار 
و 540 تن معامله کرده اسـت. این وضعیت 
نشان می دهد که بیشـترین حجم معامله 
و تغذیه بازار را در ابتدا پتروشیمی اروند و 
سپس بندر امام ، غدیر و پتروشیمی آبادان 

به خود اختصاص داده اند. 
 پتروشـیمی بندرامام در 7 ماهه نخسـت 
امسال دو گرید اصلی S60  و S65 را تولید 
کرده که 15 هـزار و 830 تـن آن را S60 و 
مابقی آن را S65 تشکیل می دهد. در این 
بازه زمانی پتروشـیمی آبـادان 3660 تن 
 S70 و مابقـی آن را S65 6920 تن ،  S57
تولید کرده است. غدیر هم تنها S65 تولید 
کرده است. پتروشـیمی اروند 131 هزار و 
638 تـن گرید S65 ، 2002 تـن E7044 و 
 E6644 و 1056 تـن E6834 7062 تـن

تولید کرده است. )جدول 3(

برخی از کاربردهای PVC در صنایع داخلی

S65 لوله های سخت،فیلم های شفاف، لبه های پاستیکی ام دی اف، چرم مصنوعی، قطعات تزریقی، اتصاالت، روکش پاستیکی درب، و ....پلی وینیل کلراید

S60 برای تهیه کامپاند های پلیمری، فیلم های شفاف، ورق روکش سیم، اتصاالت کابینت، برقی، قطعات ساختمان، فیلم و کفپوشپلی وینیل کلراید

S70 فیلم و کف پوش،قطعات تزریقی، شیلنگ، اتصاالت کابل ارتجاعی، روکش کابل، ورق و سیم، فیلم و....پلی وینیل کلراید

وضعیت معامالت گریدهای PVC در 7 ماهه نخست امسال)جدول 3(

تن گرید

3660 S57

15730 S60

237488 S65

4270 S70

2002 E7044

7062 E6834

1056 E6644

Petrochemicals پتروشیمی و فرآورده های نفتی
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 یک عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران در گفت و گو با »پیام اقتصادی 
بورس کاال« از برنامه های این شرکت برای حمایت از صنایع کوچک و پایین دستی 
از مسیر بورس کاال ایران می گوید. به گفته وی، رتبه بندی و اعتبارسنجی بنگاه های 
کوچک از جمله برنامه هایی است که در آینده می توان به اعطای اعتبار به بنگاه های 

کوچک برای خرید از بورس کاال و تامین مالی آنها برای رونق و رشد تولید اشاره کرد.
 محمد علی احمدزاده اصل، عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران در ابتدای 
این گفت و گو به لزوم تکمیل زنجیره تولید صنایع از طریق بورس کاال اشاره کرد و گفت: 
اقتصاد غیرشفاف ما باید براساس اصول و ساختارهای مناسب در مسیر شفافیت قرار 
گیرد که در حوزه بازار کاالها، بورس کاالی ایران ظرفیت مناسبی برای ایجاد شفافیت 
در دادوستدها را دارد.  به گفته وی اگر در زنجیره ارزش، تامین کاالهای سرمایه ای و 
مواد اولیه که مورد نیاز صنعت است تمرکز و این زنجیره به طور کامل از مسیر بورس کاال 
عرضه شود، عاوه بر قطع شدن دست دالالن و واسطه گران، کشف قیمت واقعی تر شده 
و صورت های مالی و درآمدی شرکت ها هم شفاف تر می شود.  این مقام مسول شرکت 
ملی صنایع مس ایران افزود: عاوه بر مزایای فوق، چنین مسیر شفافی، دستاورد مهمی 
نیز برای دولت دارد. به این ترتیب که دولت به عنوان یک نهاد سیاست گذار می تواند 
تنظیم بازار را براساس شفافیت های آماری بورس کاال به طور واقعی اجرا کرده و مانع 

هرگونه نابسامانی در بازار شود.

شفافیت نظام مالیاتی
وی از دیگر دسللتاوردهای عرضه زنجیره کامل تولید صنایع در بورس کاال را افزایش 
شفافیت نظام مالیاتی دانست و گفت: در این فرآیند به دلیل مسیر شفاف و نظامند 
بورس کاال، منابللع درآمدی و میزان هزینه ها و درآمدهای شللرکت ها شناسللایی و 

شفاف سازی می شود؛ این روند نظام مالیات دهی را نیز کاما شفاف می کند.
وی با تاکید بر اینکه تکمیل زنجیره تولید در بورس کاال، دستاوردهای بسیار مهمی 
برای بخش مولد اقتصاد خواهد داشت، افزود: دیگر برای همه اقتصادها ثابت شده که 
بدون ایجاد رقابت، نمی توان پیشرفت کرد، پس ما نیز باید بازار رقابتی را تقویت کنیم 
تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایطی برابر و رقابتی، محصوالتشان را روی تابلوی شفاف 
بورس کاال ببرند تا مصرف کنندگان نیز در صورتی که خرید را به صرفه دیدند، اقدام به 
خرید از بورس کاال کنند. وی با بیان اینکه عرضه محصوالت در بورس کاال، قیمت تمام 
شده کاالها را کاهش می دهد، اظهار داشت: به عنوان مثال در بازار آزاد و غیرنظام مند، 

اعام نرخ محصوالت مس می توان به بازار جهت دهد در شرایطی که مشخص نیست 
معامات با چه حجمی انجام شده است. اما زمانیکه زنجیره تولید محصوالت در بورس 
کاال عرضه شود، کشف قیمت در کل زنجیره شفاف می شود و امکان انجام معامات با 
قیمت های غیرمنطقی وجود ندارد زیرا نرخ ها براساس عرضه و تقاضا کشف می شود 
و امکان برنامه  ریللزی برای تولیدکنندگان نیز فراهم می شللود.  احمللدزاده اصل در 
خصوص تاش شللرکت ملی صنایع مس ایران برای حمایت از صنایع پایین دستی 
مصرف کننده محصوالت این شرکت از طریق عرضه محصوالت مسی در بورس کاال، 
گفت: این صنعت به طور خاص، صنعت برق و ساختمان را پوشش می دهد که این دو 
صنعت، تقاضای زیادی دارد و صنایع وسیعی هستند که می توان گفت در هر خانه ای 
وجود دارند.  وی به برنامه های شرکت ملی صنایع مس ایران برای حمایت از صنایع 
پایین دستی و صنایع کوچک اشللاره کرد و اظهار داشت: به تازگی شرکت ملی مس 
سیاست های جدیدی را برای حمایت از صنایع کوچک و پایین دستی اتخاذ کرده است 
که این روند باعث حذف کامل واسطه ها می شود و حمایتی کاما شفاف از تولید کننده 
را به دنبال دارد.  وی معقتد است، برنامه های حمایتی ملی مس هرچند در کوتاه مدت 
ممکن است هزینه ای برای این مجموعه به دنبال داشته باشد اما بلند مدت برای کشور 
ظرفیت های جدیدی ایجاد می کند. این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس 
ایران توضیح داد: سیاسللت جدید هیات مدیره ملی مس حمایت از صنایع جانبی و 
پایین دستی است که از بستر بورس کاال امکان اجرای آن میسر است. وی با تاکید بر 
اینکه اجرای برنامه های حمایتی از صنایع پایین دستی از مسیرهایی خارج از بورس 
کاال نتیجه نخواهد داد، گفت: شرکت ها و صنایع مادر مثل شرکت ملی مس می توانند 
از طریق بورس کاال با گرفتللن تضامین کافی، رتبه بندی شللرکت ها و امتیازدهی و 
اعتبارسنجی بنگاه های کوچک، راهکارهای حمایتی متعددی را برای صنایع کوچک 
طراحی کنند. به عنوان مثال می توان به صنایع پایین دستی اعتبار برای خرید دارد و 

بنگاه های کوچک را در تامین مالی برای خرید مواد اولیه حمایت کرد. 
وی با تاکید بر اینکه با وجود بورس کاال، بستری مطلوب و آماده برای حمایت از صنایع 
پایین دستی فراهم است، گفت: حدود 11 سال از فعالیت بورس کاال می گذرد و بدون 
شک در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور، بیش از گذشته از ظرفیت های بورس 
کاال استفاده خواهد شد. در این بین موضوع رتبه بندی مشتریان بورس کاال همزمان 
با توسعه ابزارهای مالی و ارائه خدمات متنوع به فعاالن صنایع می تواند جایگاه بورس 

کاال در اقتصاد ملی را ارتقا دهد. 

 چتر حمایتی بورس کاال

 بـرای مشتریــان کوچـک

Industrial and mineral صنعتی و معدنی

 عضو هیات مدیره شرکت ملی
 صنایع مس ایران تشریح کرد
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تحلیل کارشناسان از آزاد سازی سقف رقابت

بازگشت آرامش به بازار آهن

نوسـانات ارزی در سـال جـاری و ایجـاد 
تالطم در بازارهای کاالیی هر عواقب منفی 
بـرای بخش های تولیـدی و مردم داشـت، 
اما حداقل یـک موضـوع اقتصـادی را بار 
دیگر اثبات کـرد که امیدواریم مسـووالن 
اقتصادی با بهره برداری از رویدادهای اخیر، 
دیگر اشـتباهات گذشـته را تکرار نکنند. 
»تالش بـرای کنترل مصنوعی و دسـتوری 

بازار« همان اقدامی است که با وجود تاکید 
چندباره کارشناسان اقتصادی، اما بار دیگر 
در میان سیاست های اقتصادی جای گرفت 
تا ظرف چندماه شاهد تبعات سنگین ایست 
اجباری قیمت ها و تشدید نوسانات در بازار 
باشـیم. به هر حال با آرام گرفتن تالطم ها، 
رفتـه رفته نیـز از محدودیت هـای اعمالی 
در بازارها کاسته می شـود که یکی از آنها، 

حذف سـقف رقابت در معامالت بورس کاال 
بود. این اقدام که چند مزیت توامان از جمله 
سوق قیمت ها به سمت واقعی شدن و کاهش 
شدید تقاضا را به همراه داشت توانست در 
مدت کوتاهی تعادل را به معامالت برگرداند 
که در گفت وگو با سه فعال بازار آهن و فوالد 
کشـور این موضـوع را مورد بررسـی قرار 

داده ایم.
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 قیمت ها پس از آزادسـازی سـقف رقابت، 
منطقی است

نائب رئیس انجمـن تولیدکنندگان فوالد، در 
خصوص آزادسازی سقف رقابت برای معامله 
محصوالت فوالدی در بـورس کاال می گوید: 
درخواسـت تمام فعاالن اقتصـادی مبنی بر 
این بـود کـه محدودیت هـای قیمت  گذاری 
جهت پایین نگاه داشـتن قیمت ها در بورس 
و همچنین سـایر بازارها، کنار گذاشته شود. 
وضعیت بازار پس از آزادسـازی سقف رقابت 
نشان داد که سیاست قیمت گذاری دستوری 
چندان موثر نیست و با رفع محدودیت سقف 
رقابت، بازار جهش قیمتی نداشت و التهابی در 

بازار فوالد مشاهده نشد. 
بهادر احرامیان ادامه 
داد: برداشتن سقف 
رقابـت و نبـود این 
محدودیت به معنای 
آن اسـت که بـازار 
حالت عـادی دارد و 
نگرانی از بابت عدم تامین در بازار وجود ندارد. 
وی افزود: به عقیده فعاالن بـازار، در ماه های 
ابتدایی سـال در برهه ای مداخله هایی نظیر 
تعیین سقف رقابت در بازار اعمال شد که این 
امر، سیگنال هایی مبنی بر احتمال عدم تعادل 
بازار و ایجاد مشـکالت حاد را بـه خریداران 
داد. در همین راسـتا سـعی شـد تا با ایست 
دسـتوری قیمت ها، التهاب کنترل شـود اما 
طبق انتظارها این اقدامات جواب نداد و عاملی 

برای رفتارهای هیجانی شد. 
احرامیان تصریح کرد: با برداشته شدن تک 
تک این ابزارهای مداخله ای و اصالح قوانین 
و دستورالعمل ها برای مثال برداشتن سقف 
رقابت در بورس کاال، سیگنال مثبتی مبنی 
بر اینکه هیچگونه مشکلی در تامین وجود 
ندارد، به بازار داده شد و در نهایت به بورس 
اجازه داده شد که مطابق مکانیزم اصلی خود 
یعنی مکانیزم عرضه و تقاضـا عمل نماید. 
این اتفاق بـه نوعی بازگردانـدن آرامش به 

بازار بود.
وی گفت: هم اکنـون پس از تجربـه مداخله 
در مکانیـزم بـازار، دیگر سیاسـت مداخله 
در بازار فـوالد مورد تجدیدنظر قـرار گرفته 
و رویه هـای موجـود با هـدف آزادتر شـدن 
معامالت مـورد اصالح قرار گرفته اسـت. در 
این میان انجمن فـوالد در کار گـروه تنظیم 
بازار و مرور بخشـنامه های حاکـم بر تجارت 
فوالد، نقش محوری داشته است و با اتمام کار 
این کارگروه و ارجاع آن به ستاد تنظیم بازار 
فوالد، امیدواریم بـازار در رویکردی مطلوب 
و نگاهی به واقعیت ها حرکـت کند که در این 
راستا بورس کاال نیز نقش پررنگی در تسهیل 

معامـالت محصـوالت فـوالدی و حمایت از 
تولیدکنندگان خواهد داشت.

 رضایت از قیمت های کشف شده 
 رئیس اتحادیه آهن فروشـان نیز در خصوص 
آزادسـازی سـقف رقابت معامالت در بورس 
کاال، گفت: از زمانی که سقف رقابت معامالت 
در بورس کاال آزاد شد، قیمت ها در بازارهای 
آزاد نیز متعادل شـد و کاهش یافـت. این در 
حالی است که این قیمت ها در زمانی که سقف 
رقابت 5 درصد بود، در بـازار به صورت کاذب 

تعیین می شد. 
محمد آزاد ادامه داد: 
پـس از آزادسـازی 
سقف رقابت، قیمت 
معامـالت  پایـه 
میلگرد و تیرآهن در 
بـورس از 2300 تـا 
2500 تومان به 3600 تومان رسـید و در واقع 
قیمت  این محصوالت 40 تا 45 درصد به صورت 
ظاهری افزایش یافتند؛ این در حالی است که 
اگـر قیمت هـای کاذب در بـازار آزاد وجـود 
نداشـت، قیمت ها در بورس کاال نیز افزایش 
نمی یافت. اما به هر حال، خریداران بورس کاال 
از قیمت های کشـف شـده راضی هستند و 

معامالت با قدرت ادامه دارد.
رئیس اتحادیه آهن فروشان با اشاره به اینکه 
بورس کاال بهترین بـازار برای انجام معامالت 
است و به نفع مصرف کننده و تولیدکننده عمل 
می کند، گفت: در این بازار قیمت ها به صورت 
عادالنه کشف می شود و با توجه به اینکه مواد 
اولیه مستقیم به دست مصرف کننده می رسد، 
دست واسـطه ها کوتاه می شـود و این انتظار 
وجـود دارد که روز بـه روز نقـش این بورس 

پررنگ شود.
وی افزود: در کارگروه فوالد که اخیرا تشکیل 
شـد، از معاون وزیر صنعت، معـدن و تجارت 
در خواست کردیم که سـقف قیمت ها آزاد و 
کف قیمت ها نیز باز شود؛ چرا که فصل سرما 
در پیش اسـت و این احتمال وجـود دارد که 
صادرات نیز به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه 
شود؛ بنابراین، این نگرانی وجود دارد که کاالی 
عرضه شده تولیدکنندگان در بورس کاال، حتی 
با قیمت پایه نیز به فروش نرسد. از این رو، باید 
به گونه ای عمل کرد که وقتی بازار کشش دارد، 
سقف قیمتی باز باشـد و وقتی بازار ظرفیت 
افزایش قیمت را نـدارد، کف قیمت نیز تا 5 یا 
10 درصد آزاد شـود که اگر مشتری پیشنهاد 
قیمتی کمتری داشـت، معامله باطل نشـود. 
تمامی حاضران در این جلسه و تولیدکنندگان 
نیز با این پیشـنهاد موافق بودند و امیداوریم 

این دستورالعمل به بورس ابالغ شود.

 محدودیت ها، نوسان آفرین هستند
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
نیز در خصوص آزادسـازی قیمت در بورس کاال 
گفت: زمانی کـه سـقف رقابت در بـورس کاال 
محدود بود و دالر 4200 تومانی مبنای محاسبه 
قیمت پایه قرار می گرفت، فاصله قیمتی زیادی 
بین بازار آزاد و بورس کاال ایجاد شده بود که این 
موضوع خـود ایجادکننده نوسـان در بازار بود.  
رضا شهرستانی افزود: 
انجمن تولیدکنندگان 
فوالد این موضوع را به 
طور جـدی پیگیری 
کـرد و در آخریـن 
جلسه ای که با حضور 
معاون وزیر تشکیل شده بود، درخواستی مبنی 
بر این مطـرح کرد که سـقف رقابـت معامالت 
بسـیاری از محصوالت فـوالدی آزاد شـود. در 
نتیجه، قرار بر این شد که محصوالت از محدودیت 
سقف رقابت خارج شوند. این امر موجب شد که 
فاصله قیمت ها بین بازار رقابتی بورس و بازار آزاد 
کمتر و قیمت های بـورس، به واقعیت  نزدیک تر 
شـود. وی ادامه داد: نتیجه این شد که با کشف 
قیمت مناسـب تر در بـورس کاال، افـرادی که 
محصوالت فوالدی را با اهداف سرمایه گذاری و با 
قیمت کمتر خریداری می کردند و منتظر فرصتی 
برای افزایش قیمت در بـازار آزاد بودند تا آنچه 
خریداری کرده بودند را به فروش برسانند، این 
فرصت و حاشیه سود را از دست بدهند. از این رو، 
با کاهش تقاضا، تولیدکنندگان واقعی با خیالی 
آسـوده تر به مواد اولیه مورد نیاز خود  رسیدند.  
شهرستانی افزود: تا پایان سال جاری 25 میلیون 
تن تولید فوالد تولید خواهد شـد که نسبت به 
سال گذشته و تولید 22 میلیون تن، 3میلیون تن 
افزایش دارد. این در حالی اسـت که طی سـال 
گذشته، 15 میلیون تن مصرف وجود داشت و به 
نظر می رسد در سال جاری با توجه به رکودی که 
وجود دارد، مصرف داخلی کشور کاهش داشته 
باشـد. بنابراین، دولت باید برنامه بسیار جدی 
برای رفع موانع صادرات داشته باشد و کمک کند 
که تولیدکننـدگان بیـن 12 تـا 13 میلیون تن 
صادرات داشته باشند. عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فـوالد در پایان بیـان کرد: نظر 
فعاالن بازار فوالد به درستی این است که صادرات 
در صورتی قابل انجام خواهد بود که ابتدا نیاز بازار 
داخلی تامین شود و سپس، مازاد مصرف داخل به 
صادرات برسد. این مقدار مصرف داخل را وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید با توجه به آمارها و 
بدون آزمـون و خطا تعیین کنـد و به واحد های 
تولیدی اجازه خرید از بورس کاال را  ارائه دهد. از 
سـوی دیگر، برای شـرکت ها نیز مقادیری که 
موظف هسـتند در بورس کاال عرضـه کنند را 

مشخص و مابقی را صادر کنند.
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 همه بازارهای کاالیی نظامند در دنیا به دلیل 
ماموریت های خاص و مهـم، جایگاه ویژه ای 
در اقتصاد دارنـد. بورس کاالی ایـران نیز از 
این قاعده مسـتثنی نیست. به این ترتیب از 
مهمترین اهداف و مسـوولیت های این بازار 
کاالیی نظامند کشـور می توان به شـفافیت 
قیمتی،کشـف قیمت منصفانه، دسترسـی 

عادالنـه و برابـر فعاالن بـازار به 
محصوالت و 

همچنین تامین مالی مبتنی بر کاال اشاره کرد.
بـورس کاال بـا هدف کشـف قیمت درسـت 
محصوالت و رسـیدن سـود حاصل از تولید 
به تولیدکنندگان به وجود آمد تا محصوالتی 
کـه در ایـن بـورس معاملـه می شـوند، از 

قیمت گذاری دستوری در امان باشند.
بررسـی عملکرد بـورس کاال طـی یک دهه 
گذشته نشـان می دهد با فعالیت این بورس، 
بازارهایـی کـه 
بـدون هیچ 
و  معیـار 

قاعده ای فعـال بودند، وارد یـک چار چوب 
مشـخص، شـفاف و قانونـی شـدند و تالش 
شـد تا بازار سـیاه، قیمت گذاری هـای غیر 
منطقی و ایجاد رانت از ایـن محل به حداقل 
برسد. همچنین ناگفته نماند که از بستر این 
بورس، تولیدکنندگان و صنعتگران می توانند 
بسـیاری از مشـکالت خود را برطرف کنند 
که یکی از آنها تامین مالی اسـت. بورس کاال 
ابزارهای کاربردی زیـادی دارد که به اعتقاد 
کارشناسان با توسـعه این ابزارها و افزایش 
عمق و تعداد فعـاالن در این ابزارها، شـاهد 
سـهولت در تامین مالـی و رفع بسـیاری از 
دغدغه های فعاالن صنایع از جمله نوسانات 
قیمتی و تامین مواد اولیه در آینده، خواهیم 

بود.

تزریق نقدینگی به تولید از مسـیر بورس 
کاال

امیـر تقـی خـان تجریشـی، مدیرعامل 
سـرمایه گذاری صنعـت و معـدن در 
خصوص مزیت های بـورس کاال برای 
تامین مالی به »پیـام اقتصادی 
بورس کاال« گفـت: تامین 
مالی از طریق بورس کاال 
یک ویژگـی مهم دارد و 
آن وجود یک کاالی 

  مهدیه انوشه

کارشناسان تامین مالی صنایع از بورس کاال را بررسی کردند

 هدایت نقدینگی

 به سـمت تـولید

نی
عد

 و م
تی

صنع
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فیزیکی در جریان این روند است تا بر مبنای 
آن انتشـار اوراق انجـام شـود و تامین مالی 
پشتوانه کاالیی دارد که این کاال می تواند هر 
کاالیی اعم از فوالد، سـنگ آهن، محصوالت 

پتروشیمی و یا هر نوع کاالی دیگری باشد. 
همچنیـن ابـزاری 
همچون اوراق سلف 
مـوازی اسـتاندارد 
می شـود  باعـث 
نقدینگی راکدی که 
در سیسـتم بانکـی 
فریز شـده، در اختیار تولیدکننـدگان برای 
محصوالت مشخص قرار بگیرد. وی در ادامه با 
تاکید بر اینکه توسـعه تامین مالـی از طریق 
بـورس کاال و اسـتفاده از ابزارهـای متنـوع 
نیازمند زمان بیشـتری است، گفت: با تقویت 
فرهنگ سـازی و آشـنایی فعـاالن صنایع با 
مزایای تامین مالی از بورس کاال، به طور قطع 
صنعتگران و تولیدکننـدگان بورس کاال را به 
عنوان بهترین گزینه خود بـرای تامین مالی 

انتخاب می کنند.
تجریشـی به دو ابزار اوراق سـلف مـوازی و 
گواهی سپرده در بورس کاال برای تامین مالی 
اشـاره کرد و گفت: در حال حاضر این دو ابزار 
بیشتر از سایر ابزارها به طور خاص برای تامین 

مالی از طریق بورس کاال استفاده می شود.

دسترسی آسان به اطالعات بازار 
مدیرعامل سـرمایه گذاری صنعـت و معدن 
در تشریح دیگر مزیت های بورس کاال گفت: 
بورس کاال حلقه اتصـال بخش واقعی اقتصاد 
به بخش مالی است که بر پایه بستری قانونی 
تبیین شده و هدف آن هدایت منابع مالی به 
طور شفاف و عادالنه به سمت تولیدکنندگان 
اسـت تا از ایـن مسـیر، جریان سـرمایه در 
اقتصاد به درسـتی حرکت کنـد. وی دو بازار 
فیزیکی و مشـتقه بـورس کاال را باعث رونق 
اقتصاد و کاهش فساد دانست و افزود: کشف 
قیمت واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا، کاهش 
هزینه هـای مبادالت به واسـطه دسترسـی 
آسان به اطالعات بازار، افزایش نقدشوندگی 
بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معامالت، ایجاد 
سازوکار تشـکیل سرمایه و سـوق دادن آن 
به سـمت صنایع توجیه پذیر، توزیع ریسک 
بین سـرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه از 
جمله کارکردهای مهم بورس کاال هسـتند. 
تجریشی معامالت در بستر بورس کاال را باعث 
افزایش شفافیت در صورت های مالی و کمک 
به امور مالیاتی دانست و افزود: شفافیت های 
آمـاری بـورس کاال باعث جلوگیـری از فرار 
مالیاتی می شود. در واقع یکی از رسالت های 
اصلی بورس ها، ایجاد شـفافیت و جلوگیری 

از فرار مالیاتی اسـت.  به گفته وی بورس کاال 
مالیات بر ارزش افزوده را به طور کاماًل شفاف 
و از طریـق سـازوکارهای تسـویه و پایاپای 
دریافت می کنـد. از آنجا که همـه فرآیندها 
و دادوسـتدها در بـورس کاال روشـن و قابل 
رصد است، در نتیجه امکان پیگیری مالیاتی 
فعاالن اقتصادی در بورس کاال توسـط دولت 

ساده تر است.

دو هدف مهم بورس کاال
بیاتـی،  مصطفـی 
بـازار  کارشـناس 
در  نیـز  سـرمایه 
خصوص مزیت های 
بـورس کاال بـرای 
مالـی  تامیـن 
صنعتگران با تاکید بـر اینکه مهمترین هدف 
بورس کاال شـفافیت و کشـف صحیح قیمت 
اسـت،گفت: این دو هدف در تقابل مسـتقیم 
عرضـه و تقاضا در بسـتر بـورس کاال محقق 
می شود. وی درباره وسعت ارتباط بورس کاال با 
صنایع و کاهـش تضاد منافـع تولید کننده و 
مصرف کننده با تاکید بر اینکه شفافیت عرضه 
و تقاضا در این بـازار با توجه بـه نحوه عرضه 
محصـوالت، باعـث اطمینان خاطـر مصرف 
کنندگان در خرید مواد اولیه می شـود، ادامه 
داد: عرضه کننده هر کاالیـی در بورس از روز 
قبل اقدام به انتشـار اطالعیـه عرضه کرده و 
جزییات عرضه را برای عموم منتشر می کند. 
به طور کلی وقتی کاالیی در بستر بورس کاال 
قرار است به فروش برسد، نوع، کیفیت، قیمت 
پایه و سایر مشخصات آن کامال افشا می شود 

که یک مزیت مهم بورس کاال است.
این کارشـناس بـورس کاال با اشـاره به روند 
شفاف عرضه محصوالت در این بازار گفت: در 
این شرایط خریدار نیز در فضایی شفاف و کامال 
آگاهانه وارد عرصه رقابت می شود و براساس 
اصول بازار آزاد، در صورتی که تقاضا باال باشد، 
خریـداران به رقابت می پردازنـد تا قیمت در 
محیطی کامال شفاف و واقعی تعیین شود. در 
شرایط عکس نیز وقتی عرضه از تقاضا بیشتر 
باشد، خریدار و فروشنده شاهد کاهش قیمت 

خواهند بود.
بیاتی این روند کشف نرخ را براساس کارکرد 
واقعی بورس کاال دانسـت و افـزود: خارج از 
چنین فضایی نمی توان کشـف نرخی واقعی 
و شفاف داشـت.  به گفته وی در صورت نبود 
بورس کاال باید سـازمان های عریض و طویلی 
برای تعیین قیمت تشـکیل می شد که در این 
میان ممکن بود رانت هایی شـکل بگیرد و یا 
فروشنده با شرایط خاص محصول خود را تنها 
به یک خریدار خاص واگذار کند که در جریان 

همه این ها احتمال وجود فساد است.
وی با تاکید بر اینکه سازوکار بورس کاال باعث 
شفافیت و کشف نرخ عادالنه است، به مزیت 
دیگر این بازار نیز اشـاره کرد و افزود: تامین 
مالـی از بـورس کاال نیز یک مزیـت مهم این 
بازار اسـت که البتـه  در بـورس کاالی ایران 
هنوز توسعه کافی پیدا نکرده و نیازمند زمان 

بیشتری است.

روش های متنوع معامالتی 
این کارشناس بورس کاال به انواع معامالت از 
طریق بورس کاال اشاره کرد و گفت: روش های 
معامالتی از طریق بورس کاال مشتمل بر انواع 
قراردادهای سلف، نسیه، نقدی و آتی، اوراق 
سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کاالیی، 
صندوق هـای کاالیـی، صندوق هـای ارزی، 
قراردادهای آتی و ابزارهای مشـتقه است که 
برخی از آنها در حال اجرا و برخی دیگر نیز در 

شرف راه اندازی هستند

اوراق سلف و کارکردهایش
وی اوراق سـلف را یکـی از روش هـای رایج 
تامین مالی در بـورس کاال دانسـت و گفت:. 
قراردادهای سـلف روشـی بـرای تأمین نیاز 
نقدینگی شرکت ها از راه جذب سرمایه گذاری 
هسـتند. از دیگر کاربردهای مهـم این اوراق 
جبران کسـری بودجه دولت ها اسـت. بیاتی 
با اشـاره به اینکه در قراردادهای سلف عادی 
در بورس کاال، ریسک نقدشوندگی و ریسک 
تغییرات قیمت برای خریداران، به دلیل نبود 
بـازار ثانویـه در معامالت وجـود دارد،گفت: 
ایـن در حالی اسـت کـه قراردادهای سـلف 
موازی اسـتاندارد به دلیل وجود بازار ثانویه، 
ریسک های فوق پوشـش داده می شود و این 
ابزار رفته رفته جذابیت زیادی در میان صنایع 

پیدا می کند. 

گواهی سپرده کاالیی و مزیت مهم آن
این کارشـناس بازار سـرمایه به گواهی های 
سپرده کاالیی نیز اشـاره کرد و افزود: گواهی 
سپرده کاالیی، ابزار مالی است که هر بنگاهی 
در بـورس کاالی ایـران می توانـد بـا تبدیل 
موجودی انبـار خود به گواهی سـپرده کاال و 
اوراق بهادارسازی آن، بستر الزم برای فروش 

بیشتر محصوالت خود را ایجاد کند. 
وی تاکید کرد: ایـن روش، هزینه های تأمین 
مالی در بازار سرمایه را کاهش و نقدشوندگی 
کاال را برای تولیدکننـدگان افزایش می دهد. 
همچنین می توان فروش محصـوالت ایرانی 
در بازارهای بین المللی را به پشـتوانه گواهی 
سپرده کاالیی صورت داد که این موضوع نیز 

در دست بررسی است.

Industrial and mineral صنعتی و معدنی
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 تامین مالی بنگاه های 
اقتصللادی یکللی از 
ماموریت های ویژه دولتمردان برای بازار سللرمایه 
اسللت که چند سللال اخیر نیز شللاهد رشد حجم 
تامین مالی صنایع از مسیر بازار سرمایه هستیم. به 
این ترتیب آن دسللته از بنگاه های اقتصادی بزرگ 
که نیازمنللد منابع مالی با حجم باال برای پیشللبرد 
فعالیت های اقتصادی خود هستند و نمی توانند به 
راحتی و با نرخ مناسللب از طریق نظام بانکی تامین 
کنند، با مراجعه به بازار سرمایه می توانند منابع مالی 
مورد نیاز خللود را از طریق ابزارهای مالی اسللامی 
موجود فراهم کنند. از سللوی دیگللر بورس کاالی 
ایران نیز در میان بازارهای مالی که نقش مهمی در 
اقتصاد کشور ایفا می کنند، زمینه تامین منابع مالی 
را برای بنگاه های اقتصللادی بزرگ در حجم باال و با 
نرخ مناسب فراهم کرده اسللت. در واقع بورس کاال 
توانسته با معرفی ابزار اوراق سلف موازی استاندارد 
به بنگاه های اقتصادی در تامین سرمایه در گردش 
کمک کند. در همین زمینه نیز در 13شللهریور ماه 
سال جاری عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد 
شمش فوالد شللرکت فوالد کاوه جنوب کیش، در 
نماد »عللکاوه« به تعداد 832 هللزار و 500 قرارداد 
و با قیمت 2 میلیللون و 402 هللزار و 400 ریال در 
هر قرارداد صللد کیلوگرمی با موفقیت انجام شللد. 
همچنین معامات ثانویه این اوراق نیز از تاریخ 14 
شهریورماه 97 آغاز شد و برای مدت یکسال تا تاریخ 

13 شهریور سال 98 ادامه دارد.
در همین خصوص معاون 
فروش و بازاریابی فوالد 
کاوه جنللوب کیش در 
گفللت و گللو بللا »پیام 
اقتصادی بللورس کاال« 
عنوان کرد: بازار سرمایه 
از سللالیان طوالنی مسیر رشد و پیشللرفت خود را 

شروع کرده و این مسیر را ادامه می دهد.
تقی ممتازان افللزود: ابزارهللا، نهادهللا و بازارهای 
مالی تنوع و توسللعه پیدا کرده اند و تنها اطمینان و 
شفافیت از بازار است که می تواند تعداد سهامداران و 
سرمایه گذاران را افزایش دهد و ساختارهای جدید 

در بازار مالی ایجاد کند.
به گفته وی، بورس کاالی ایران بستری است که در 
آن عرضه و تقاضا و کشف قیمت ها به طور شفاف و با 
نظارت شکل می گیرد و طرفین در یک ساختار امن 

و دارای قوانین مشخص با یکدیگر رقابت می کنند، 
همچنین با توجه به این که فضای اقتصادی کشور 
با مشللکات متعددی همچون تحریم ها و ناتوانی 
بانک ها برای پرداخت تسللهیات روبه روست، این 
مسللائل منجر شللده بنگاه های اقتصادی بزرگ که 
نیازمنللد منابع مالی بللرای پیشللبرد فعالیت های 
اقتصادی خود هستند از مسیرهای جدید و کارآمدی 
همچون ابزارهای مالی اسللتفاده کننللد که در این 
مسللیر بورس کاال نیز توانسته با معرفی اوراق سلف 
موازی استاندارد، جاده ای میانبر در برابر بنگاه های 

اقتصادی قرار دهد.
ممتللازان در ادامه عنوان کرد: بللورس کاال با هدف 
کشف قیمت درسللت محصوالت و رسللیدن سود 
حاصللل از تولید بلله تولیدکنندگان بلله وجود آمد 
تا محصوالتللی که در این بورس معامله می شللوند، 
از قیمت گذاری در امان باشللند کلله امیدواریم این 
موضوع حتی در شرایط های مختلف اقتصادی نیز 
رعایت شود تا از واقعیت های اقتصادی فاصله نگیریم 
و فعللاالن اقتصادی قدرت تصمیم گیری براسللاس 

واقعیت ها را داشته باشند.

  اسـتقبال سـرمایه گـذاران از تامین مالی
 در طرح ها و پروژه ها

در ادامه نیز هادی طاهری، عضو هیات مدیره فوالد 
کاوه جنوب کیش در رابطه با میزان رضایت مندی 
شللرکت فوالد کاوه کیش از انتخللاب روش تامین 
مالی با انتشللار اوراق سلللف موازی گفت: عملکرد 
بورس کاال طی یک دهه گذشللته برای همه فعاالن 
صنایع مشخص بوده است، بازارهایی که بدون هیچ 
معیار و قاعللده ای فعال بودنللد وارد یک چارچوب 
مشخص، شللفاف و قانونی شللدند و دیگر خبری از 
ایجاد قیمت گذاری  های غیرمنطقی نیست، بنابراین 
با توسللعه این ابزارها و افزایش عمق و تعداد فعاالن 
در این ابزارها، شاهد سللهولت در تامین مالی و رفع 
بسللیاری از دغدغه های فعللاالن صنایللع از جمله 
نوسانات قیمتی و تامین مواد اولیه در آینده، خواهیم 
بود. طاهری اظهار داشت: یکی از راهکارهای جذب 
منابع مالی این است که شرکت یا نهاد تامین کننده، 
ابزارهای نوین تامین مالی ایجاد کرده و تامین مالی 
سللاختار یافته، پروژه ای معرفی کند تا شللرکت ها 
بتوانند با دستی باز ابزار مورد نیاز تامین مالی خود 
را انتخاب کنند، بنابراین بللورس کاالی ایران نیز با 
همین روند و توسعه ابزارهای مالی توانسته گزینه 

مناسبی در میان بازارهای مالی باشد.
به گفتلله وی، انتشللار اوراق سلللف مللوازی برای 
شللرکت ها به دلیل سللهولت انتشللار و هزینه های 
کم، جذاب اسللت و تولیدکننده ها از این ابزار مالی 

استقبال می کنند.
عضو هیات مدیره فوالد کاوه جنللوب کیش افزود: 
امیدوارم با توسللعه انتشللار اوراق سلللف موازی بر 
پایه محصوالت مختلللف و همچنین ایجاد تنوع در 
ابزارهای مالی، عاوه بر سرمایه گذاران، شاهد حضور 
فعاالن صنایع مختلف برای خریللد و فروش اوراق 
سلف در بورس کاالی ایران باشللیم و ما نیز از روند 

انتشار این اوراق رضایت داریم.
طاهری تایید کرد: واضح اسللت کلله از ویژگی های 
بارز بازار سللرمایه تنوع و در واقع پتانسللیل وجود 
تنوع برای فراهم کردن رضایت سللرمایه گذاران با 
انتظارات متفاوت است، پس این سیاست و توانایی 
بازار مالی است که چه مقدار انگیزه مخاطبان را در 

نظر می گیرد.
وی با بیان این که تاکنون در حوزه انتشللار اوراق 
سلف موازی مغفول مانده اسللت گفت: استفاده از 
ظرفیت های این اوراق در کنتللرل و مدیریت بازار 
و جذب طیللف جدیللدی از فعاالن اقتصللادی به 
سللرمایه گذاری در این اوراق اسللت که امید است 
در آینده با قراردادن آپشن های جدید بر روی این 
اوراق، شللاهد جذابیت هرچه بیشللتر اوراق سلف 
موازی مبتنی بللر کاال برای سللایر ارکان از جمله 
صنایع تکمیلی، تاجران و فعاالن بازارهای کاالیی 

باشیم.
عضوهیات مدیره فوالد کاوه جنوب کیش در ادامه 
به بحث فراهم بودن زمینه الزم برای ابزارهای مالی 
اشاره کرد و گفت: به  عنوان مثال الزمه اصلی فعال 
بودن ابزار مالی امکان رقابللت در زمینه هزینه های 
تامین مالی و تناسب بین ریسللک و بازدهی اوراق 
است. در سال های گذشته در بازار بدهی، ابزارهای 
مالی متنوعی ایجاد شللده که فضای اقتصادی نیز 

برای رشد آن فراهم است.
به گفته طاهللری در این سللال ها در زمینه تدوین 
مقررات و ایجاد ابزارهای معاماتی نیز فعالیت های 
خوبی صورت گرفته است؛پتانسیل های موجود در 
بورس کاالی ایران باید با ایجاد مشللوق هایی برای 
افزایش انگیزه ورود سللرمایه گذاران و فعاالن سایر 
بازارها آمیخته شود تا شاهد نظم و شفافیت در عمده 

فعالیت شرکت های تولیدی باشیم. 

در گفت و گو با مدیران فوالد کاوه کیش مطرح شد

 رضایت از شیوه جدید 
تـــامیـــن مــالــی
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   در آستانه یک سالگی تولد سامانه 
 LMEprecious معامـالت فلـزات گرانبهـا
در بورس فلزات لنـدن قرارداریم در خصوص 
کارکردهای ایـن سـامانه و مزایـای آن برای 

سرمایه گذاران توضیح می دهید؟ 
این سللامانه منحصللراً بللرای انجللام معامات 
قراردادهای آتی شللمش طای 100 اونسللی و 
شمش 5000 اونسی نقره در زیرساخت معاماتی 
بورس فلزات لندن طراحی شللده اسللت. بورس 
فلزات لندن این محصوالت را در سللال 2017 و 
به دنبال تقاضای فعاالن بازار طا و با همکاری و 
 World Gold( پشتیبانی شورای جهانی طا
Council( و بسیاری از ذینفعان بازار بین المللی 
طا و با هدف تضمین نقدشوندگی و عمق بازار در 
این قراردادها راه اندازی کرده است. این سامانه، 
گستره ای از امکانات معاماتی، ابزارهای متنوع 
مدیریت ریسک بازار و فرصت های معاماتی قابل 
تسللویه و تحویل در بورس را در اختیار مشارکت 
کنندگان این قراردادها و فعاالن بازار قرار می دهد. 
این قراردادها با هدف افزایش شللفافیت در بازار 
جهانی فلزات گرانبها و اتصال طیف وسللیعی از 
فعاالن بازار به بورس، در راستای نقدشوندگی و 

تعمیق بازار طراحی گردیده است. 
  وضعیت معامالت و حضور فعاالن 
بازار طال در این یک سـال پس از راه اندازی را 

برای خوانندگان شرح می دهید؟
باید اذعان کنم که استقبال سرمایه گذاران خیلی 
امیدوارکننده بوده و این حقیقت را می شللود از 
حجم معامات و تعللداد موقعیت های معاماتی 
باز )open interests( دریافت که این موضوع 
بیانگر آن است که بنیان و زیربنای این سامانه به 

خوبی پی  ریزی شده است. 
کل حجم قراردادهای مورد معامله طی یکسللال 
اول بیللش از یک میلیللون و 250 هللزار قرارداد 
بوده کلله بللا احتسللاب قراردادهای آتللی طا و 
نقره تقریبللا روزانه 5000 قرارداد معامله شللده 
اسللت. موقعیت های باز تا 4 سال و نیم می توانند 
ادامه داشته باشللند و تمایل فعاالن بازار به اخذ 
موقعیت های طویل المدت رو به فزونی هسللت 
که این امر به نوبه خود نشللان دهنده این اسللت 
که پوشش ریسللک و مدیریت نوسللانات بازار به 
عنوان هدف اول مشارکت کنندگان در این بازار 

به شمار می رود.
 باید این نکته را اعام کنم کلله ما از همون ابتدا، 

تاش کردیم در کنار قیمت های خرید و فروش 
که حاکللی از واقعیت های بازار هسللتند، میزان 
نقدشللوندگی بللازار را از روز نخسللت تشللکیل 
موقعیت معاماتی تا سررسید 5 ساله قراردادها 

رو بر روی تابلوی بورس به نمایش بگذاریم. 
در سللال اول بیشللتر حجم معامات مربوط به 
معامله گللران اروپا و ایللاالت متحده بللود، اما از 
ژوئن 2018 و بنا بر تقاضای فعاالن بازار در آسیا، 
تابلوی نقدشللوندگی قراردادهای آسیایی را هم 
از سللاعت 1 تا 8 بامداد به وقت لنللدن و منطبق 
با ساعات کاری بازارهای آسیا راه اندازی کردیم. 
همچنین دو عضو تسللویه گر جدید اوایل امسال 
به LMEpreciouis ملحق شدند و قرار است 
بزودی اعضای جدیللدی هم به این حللوزه وارد 

شوند. 
 LMEprecious نقش سـامانه  
در تکمیل بازار خارج از بورس و OTC فلزات 

گرانبها چیست؟
با اینکلله کارایللی و ویژگی های منحصللر به فرد 
LMEprecious، این سللامانه را بللرای انجام 
پوشللش ریسللک معامات بین بانکی از طریق 
زیرسللاخت قراردادهای آتی بورس فلزات لندن 

نشریه فوکوس )ارگان فدراسیون جهانی بورس ها( طی مصاحبه ای با خانم »کیت ایجت« مدیر سامانه معامالت فلزات گرانبهای بورس فلزات 
لندن، آخرین وضعیت استقبال سرمایه گذاران از این سامانه و مزایای آن را مورد بررسی قرار داده است که ترجمه اختصاصی این مصاحبه 

را در »پیام اقتصادی بورس کاال« می خوانید. 

سامانه بورس لندن چگونه بازار طالی آسیا را تسخیر کرد

نفوذ انگلیسی ـل
مـل

ن ا ل
بيـ

  محمد رضا طهماسبی
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جذاب کرده، اما انتظار ما این است که بخش قابل 
توجهی از عملیات این بازار به صورت قراردادهای 
دوجانبه خارج بورسللی و OTC باقی بماند و به 
کار خودش ادامه دهد. همچنین همزمان با ایجاد 
کارایی های عملیاتی بی نظیر از طریق راه اندازی 
و معامللله یک قرارداد آتی اسللتاندارد بورسللی، 
نیازهای خاص و سفارشللی مشللتریان از طریق 
OTC تامین و برآورده می شللود. ایللن دو قالب 
و زیرسللاخت معاماتی مکمل، بللازار لندن را به 
عنوان مرکز طراز اول بین المللی دادوستد فلزات 
گرانبها در سطح جهان استحکام بخشیده است. 
در واقللع، LMEprecious به عنللوان راه حل 
 OTC حذف هزینه های مبادالتللی اضافی بازار
و به عنوان بسللتری برای رفع مشللقات گشایش 
خطوط اعتباری طراحی شده که می تواند از طریق 
روش های کارآمد تسویه چند وجهی اتاق پایاپای، 
اصاح ترازنامه ها و گزارش دهی مالی، بار مالی و 
اجرایی معامات فعاالن بازار را به نحو کارآمدی 

کاهش دهد. 
در این میان ویژگی تحویل در لندِن قراردادهای 
آتی فلزات گرانبهای بورس فلزات لندن، تسللویه 

و تحویل کارآمد بیللن LMEprecious و بازار 
خارج از بورس را به خوبی میسر ساخته است.

 اجللرای معامللات در LMEprecious، بازار 
OTC را از طریق ارائلله 25% تخفیف در کارمزد 
معامللات تلفنی دوطرفلله که از طریق سللامانه 
LMEsmart انجام و تسویه می شود نیز حمایت 
و پشللتیبانی می کند؛ از آنجایی کلله بخش قابل 
توجهی از معامات OTC بصللورت تلفنی اجرا 
می شود، این تخفیف کارمزد نشان دهنده تعهد 
و وفاداری بورس لندن به روش ها و سازوکارهای 

کنونی بازار است. 
  بورس فلزات لندن اعالم کرده که 
 LMEprecious مرحله بعدی در توسعه بازار
معرفی قراردادهای آتی پالتیـن و پاالدیوم و 
سـپس راه اندازی قراردادهای اختیار معامله 
این چهار فلز گرانبها یعنی طال، نقره، پالتین و 
پاالدیوم است. اجرای این فاز جدید چه زمانی 
خواهد بود و چه طرح های دیگری برای توسعه 

این بازار دارید؟ 
بله. با توجه به تقاضاهای رسیده از سوی فعاالن 
بازار فلزات گرانبها در نظر داریم اوایل سال 2019 

قراردادهای آپشن شمش طا و نقره را به منظور 
تکمیل زنجیره محصوالت مشللتقه بللازار فلزات 
گرانبهللای LME راه انللدازی کنیم. سررسللید 
قراردادهای اختیار معامله پیشللنهادی درسللت 
منطبق با سررسید دارایی پایه یعنی قراردادهای 
آتی ماهانه طا و نقره LMEprecious خواهد 
بود که تا 24 سررسید )ماه( متوالی منتشر خواهد 
شد. راه اندازی قراردادهای آتی پاتین و پاالدیوم 
هم برنامه بعدی ماسللت که البته جهت طراحی 
بهتریللن وکارآمدترین قللرارداد بللر روی این دو 
محصول باید با فعاالن این صنف تعامل داشللته 
باشللیم و از نقطه نظللرات آنها اسللتفاده کنیم تا 
مطمئن شللویم نیازهای واقعی آنها در طراحی و 
اجرای این قرارداد اندیشیده شده است. همچنین 
امیدواریم با اجرای برنامه نقدشوندگی بازار آسیا 
که به تازگی راه اندازی شللد، بللازار بورس فلزات 
لندن را در این ناحیه توسعه بدیم و طیف جدیدی 
از مشللتریان رو جذب کنیللم و انتظارداریم طی 
ماه های آینده طبق برنامه  ریزی انجام شده تعداد 
بیشتری از اعضای تسویه گر را به پایاپای بورس 

اضافه کنیم. 
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 بازار جهانی انرژی طی 10 سللال گذشللته شاهد 
تحوالت بزرگی بوده اسللت؛ اما طی دهه آینده نیز 

شاهد تحوالت بزرگتری خواهد بود. 
نگاهی به آمار قیمت ها نشان می دهد، طی 10 سال 
گذشته میانگین قیمت نفت خام تحت تاثیر عوامل 

مختلف، مسیری ناموزون را پیموده 
اسللت به طوری که در 

یک سال رقم 

نزدیک به 40 دالر و در سللالی دیگللر بیش از 110 
دالر را به ثبت رسانده است. عرضه و تقاضا از جمله 
عوامل بنیادی تعیین قیمت نفت به شمار می رود. 
در سوی عرضه، تولیدکنندگان نفت در مسابقه ای 
بی امان به تولید نفت مشغول هستند؛ گویی ذخایر 
نفتی را پایانی نیسللت و این روند تا ابد ادامه خواهد 

داشت. در سوی تقاضا نیز مصرف کنندگان )عمدتا 
کشورهای توسللعه یافته و دارای فناوری برتر( قرار 
دارند که با اعمال سیاست های پیچیده می کوشند 
نفت را به ارزانترین و آسللانترین روش ها به دست 
آورند. همین سیاست ها بیشترین تاثیر را بر تعیین 
قیمت نفت خام دارند. مهمترین گروه تولیدکنندگان 
نفت خام که حدود یک سوم نفت مورد نیاز جهان 
را تامین می کنند، کشللورهای عضو اوپک هستند. 
سیاسللت های این گروه، به دلیل وجود اختافات 

گسللترده بین اعضا، از تاثیرگذاری 

بازی قدرت در زمین نفت
هدف مصرف کنندگان بزرگ، تضعیف اوپک است

ـل
مـل
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عمیق بر روند بازار انرژی عاجز اسللت، به طوری که 
زمزمه هایی از فروپاشللی آن نیز به گوش می رسد. 
اگرچه در شرایط کنونی کسی این سخنان را جدی 
نمی گیرد اما مطرح شللدن آن را می توان هشداری 
جدی تلقی کرد. در حللال حاضر، مصرف کنندگان 
بزرگ بیشترین استفاده را )چه در ابعاد سیاسی و چه 

اقتصادی( از این اختافات می برند. 
»پیام اقتصادی بورس کاال« در این نوشتار به بررسی 
تازه ترین تحلیل ها از قیمت نفت خام در سال آینده و 

تحوالت پیش روی این بازار می پردازد.
نفت همچون خون حیات بخش در رگ های اقتصاد 
جهان جاری است و اقتصاد جهانی همچون موجودی 
زنده، براساس میزان فعالیت هایش، گاه نفت بیشتر 
و گاه کمتر طلب می کند. اگرچه گفته می شللود تا 
چند دهه آینده، نفت به عنوان مهمترین عامل تغذیه 
اقتصاد جهان، جایگاه خللود را حفظ خواهد کرد اما 
بررسی روندهای احتمالی نشان می دهند که ممکن 
است این جایگاه دستخوش تغییراتی شود که بدون 

شک بر سطح قیمت ها موثر است.

نفت 70 دالری
تازه تریللن پیش بینی هللا حکایللت از آن دارند که 
میانگین قیمت نفت خام در سللال 2019 بشکه ای 
70 دالر خواهد بود. البته محدوده قیمت مورد انتظار 
برای بیشتر تحلیلگران بین 60 تا 75 دالر است که 
محدوده ای منطقی به نظر می رسد اما معامله گران 
آمریکایی محدوده 53 تا 83 دالر را برای سال 2019 
پیش بینی کرده اند. اداره اطاعات انرژی آمریکا در 
گزارش چشم انداز کوتاه مدت خود میانگین قیمت 
نفت در سللال آینده را 72 دالر برای هر بشکه پیش 

بینی کرده است. 
از اوایل سپتامبر )اواسط شللهریور( که قیمت نفت 
خام به باالترین رقم از سال 2014 رسید، روند نزولی 
قیمت ها آغاز شد. نمودار 1 قیمت سبد نفت اوپک به 

خوبی این روند را نشان می دهد. 
 تا پیش از ماه سللپتامبر، تاکید اوپک بر پایبندی به 
حفظ سقف تولید، تحریم نفتی ایران و کاهش شدید 
تولید در ونزوئا موجب هراس بازار از کمبود نفت در 

آستانه زمستان شد که به افزایش قیمت ها انجامید. 
اما پس از آن، این روند معکوس شللد. عربستان به 
عنوان بزرگتریللن تولیدکننده اوپک قللول داد که 
هرگونه کمبود بازار )ناشی از تحریم ایران( را جبران 
کند. روسیه بر میزان تولید خود افزود. عراق و امارات 
هم فضا را مناسللب دیدند و بر میللزان تولید نفت 
افزودند. آمریکا نیز بخشی از ذخایر نفت استراتژیک 
خود را روانه بازار کرد. این همسویی موجب بازگشت 
آرامش به بازار و کاهش قیمت ها شد. هر چند روشن 

نیست که این همسویی تا کجا ادامه خواهد یافت. 

همکاری اجباری رقبا
آمریکا )با بیللش از 11.7 میلیون بشللکه در روز(، 
روسیه )با بیش از 11.3 میلیون بشللکه در روز( و 
عربسللتان )با بیش از 10.7 میلیون بشکه در روز( 
بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام جهان هستند. 
همکاری این سلله کشللور در بازار نفت به کاهش 
قیمت ها کمک کرده اسللت. اما این روند نمی تواند 
ادامه دار باشد. از یک سو عربستان و روسیه به شدت 
به درآمدهای نفتی وابسته هستند و کاهش مداوم 
قیمت نفت بلله ویژه برای عربسللتان قابل پذیرش 
نیست چون این کشللور را با کسری بودجه مواجه 

می کند. شللاید به همین دلیل است که 
پادشاه عربسللتان با افزایش بی رویه 

تولید این کشور مخالفت کرده است. 
اما ولیعهد جاه طلب و بلندپرواز وی 
حاضر اسللت برای جلب رضایت 
واشنگتن چنین خطری را بپذیرد. 
از سللوی دیگر، آمریکا به عنوان 
بزرگترین تولیدکننللده، عنوان 
بزرگترین مصرف کننده نفت را نیز 
یدک می کشد. براساس آمارهای 
موجود، این کشور در سال 2017 
از 84 کشللور جهان واردات نفت 
خام داشته است و کانادا، عربستان، 
مکزیک، ونزوئا و عراق مهمترین 

تامین کنندگان نفت آمریکا بوده اند. 
میزان مصرف روزانه نفت این کشور 

نزدیک به 20 میلیون بشللکه در روز بوده اسللت. 
بر اساس برنامه کاهش وابستگی به واردات که از دوره 
ریاسللت جمهوری اوباما جدی تر شد، آمریکا قصد 
دارد با تکیه بر تولید داخل، واردات خود را به شدت 
کاهش دهد. اما نفت ارزان مانعی برای رسللیدن به 
این هدف اسللت. با وجود توسعه فناوری استخراج 
و تولید نفت شیل، این صنعت با قیمت های پایین 

هنوز هم توجیهی برای ادامه فعالیت ندارد. 
آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران، با همکاری 
عربسللتان بازی خطرناکللی را در زمین نفت آغاز 
کرد اما خیلللی زود پی برد که اداملله این بازی در 
شرایط کنونی امکان پذیر نیست. در واقع عربستان 
برخاف ادعایش قادر به تولید حداکثری و حفظ 
آن در بلندمدت نیست. به بیان دیگر، همسویی و 
همکاری آمریکا، عربسللتان و روسیه برای تامین 
نفت مللورد نیاز جهللان در صورت حللذف ایران، 
تنها برنامه ای کوتاه مدت است. فشار بیش از حد 
آمریکا به عربسللتان و دیگر اعضللای اوپک برای 
افزایش تولید خطر دیگللری نیز به همراه دارد که 
نزدیکی سیاسللت های اعراب به روسیه است. این 
روند در بلندمدت به زیان واشللنگتن خواهد بود. 
افت قیمللت و کاهللش درآمدهای نفتللی، آینده 
سللرمایه گذاری برای حفظ سللطح تولید و 
اکتشللاف میدان های جدید را نیز با 

خطر رو به رو می کند. 
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 دشواری پیش بینی قیمت ها
در سال های گذشته، پیش بینی قیمت نفت براساس 
نوسللان های فصلی انجام می شللد. به طور معمول، 
معامله گران می دانستند که به دلیل افزایش تقاضای 
بنزین در تابسللتان، در فصل بهار قیمت ها افزایش 
می یابند و پس از آن با کاهش مواجه می شوند. امروز 
نمی توان به این راحتی قیمت ها را پیش بینی کرد. 
در حال حاضر چهار عامل زیر بر روند قیمت ها تاثیر 
زیادی دارند و در برآوردها باید مورد توجه قرار گیرند.

نخست، تولید نفت شللیل و سوخت های جایگزین 
همچون اتانول در آمریکا از سللال 2015 شروع به 
افزایش کرد. براسللاس برآورد اداره اطاعات انرژی 
آمریکا، میانگین تولید سوخت این کشور در اکتبر 
2018 به 11.4 میلیون بشکه در روز رسید. به دلیل 
افزایش تولید نفت در خلیج مکزیک و نفت شیل، اداره 
اطاعات انرژی پیش بینی کرده که آمریکا تا سللال 
2023 به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل 
خواهد شللد. افزایش تولید نفت آمریللکا به معنای 
کاهش واردات این کشور است که بر سطح قیمت ها 

تاثیر می گذارد.
دوم، سازمان اوپک با کاهش 1.2 میلیون بشکه ای 
تولید روزانه خود در سال 2017 و ادامه آن در سال 
2018 توانست از سقوط قیمت ها جلوگیری کند. 
پیش از آن، در اکتبر 2014 عربستان با ارائه تخفیف 
به مشتریان بزرگ خود تاش کرد تا در برابر رقیب 

دیرینه اش )ایران( سهم خود از بازار حفظ کند. اما 
با امضای توافقنامه برجام، ایران توانست سهم خود از 
بازار جهانی نفت را افزایش دهد. عربستان همچنین 
تاش کرد تا سللهم خود را در برابر تولیدکنندگان 
نفت شیل آمریکا از دست ندهد. به زعم این کشور، 
قیمت های پایین موجب کاهش تولید نفت شیل و 
افزایش وابستگی آمریکا به واردات می شود. عربستان 
از بزرگترین تامین کنندگان نفت آمریکا به شللمار 
می رود. تغییر موازنه بین قللدرت تولید نفت ایران، 
عربسللتان و آمریکا )در کنار دیگر تولیدکنندگان 
اوپک و غیراوپک( از عوامللل تعیین قیمت نفت در 

سال 2019 خواهد بود. 
سوم، نوسللان ارزش دالر تاثیر مستقیمی بر قیمت 
نفت دارد. در سللال های 2014 و 2015 رشللد 25 
درصدی ارزش دالر از جمله دالیل افت قیمت نفت 
خام بود. با توجه به سیاست های فدرال رزرو و دولت 
آمریکا، پیش بینی می شود که در سال 2019 ارزش 
دالر در برابر ارزهای معتبر اندکی افزایش یابد. این 
اتفاق به ترمز حرکت صعللودی قیمت نفت تبدیل 
خواهد شللد. البته انتظار می رود، عوامللل افزاینده 

قیمت، تاثیر دالر را خنثی کنند.
چهارم، یک پیش بینی می گوید، رشد تقاضای جهانی 
کندتر از آن خواهد بود که قبا از این انتظار می رفت. 
این دیدگاه، میانگین تقاضای جهانی نفت در سال 
2019 را حدود 99.5 میلیون بشللکه در روز برآورد 

کرده اسللت. علت اصلی این پیش بینی، کند شدن 
آهنگ رشد اقتصادی چین و اروپا عنوان شده است. 
اما پیش بینی دیگری می گوید، با توجه به میانگین 
نرخ رشد 3.6 درصدی اقتصاد جهان، تقاضای روزانه 
نفت جهان در سللال آینده به بیش از 100 میلیون 
بشکه خواهد رسید. بر این اسللاس، میزان تقاضای 
جهانی نفت یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت این 

کاال در سال آینده خواهد بود. 

5 روند تعیین کننده در بلندمدت
وب سللایت »اویل پرایس« در گللزارش ویژه ای به 
معرفی 5 روند مهم و تعیین کننده که طی دهه های 
آینده بازار انرژی جهللان را تحت تاثیر قرار خواهند 
داد، پرداخته است. این روندها برای تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان و معامله گران نفت اهمیت زیادی 

دارد.
1- ریسک های ژئوپلتیک

در سال 2018 ریسللک های ژئوپلتیک به افزایش 
قیمت نفت کمللک کردند. چالش هللای داخلی در 
لیبی و نیجریه )تولیدکنندگان مهم نفت در آفریقا( 
به کاهش تولید و صادرات نفت این دو کشور منجر 
شد. ناآرامی های سیاسی در ونزوئا )مالک بزرگترین 
ذخایر نفت خام جهان( که از سال 2015 آغاز شد، 
میزان صادرات نفت خام این کشور را از 2.9 میلیون 
بشکه به 1.4 میلیون بشکه در روز کاهش داد. تحریم 
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جدید نفتی آمریکا علیه ایران، صللادرات نفت این 
کشور را از 2.8 میلیون بشکه به 2 میلیون بشکه تا 
ماه سپتامبر کاهش داد. بحران سیاسی ناشی از ترور 
روزنامه نگار منتقد عربستان، جایگاه این کشور نزد 
بسیاری از کشورها )به ویژه اعضای اوپک( را تضعیف 
کرده است. در حال حاضر اوپکی ها تمایل زیادی به 
پیروی از سیاست های ریاض از خود نشان نمی دهند. 
در همین حللال، اختافات روسللیه و اروپا در حوزه 
انرژی همچنان حل نشده است. خاورمیانه نیز هنوز 
به ثبات الزم نرسیده است. با توجه به این موارد، اگر 
در این منطقه جنگ تازه ای دربگیرد، آتش آن دامن 
بازار جهانی انرژی را خواهللد گرفت و قیمت ها را به 

شدت افزایش خواهد داد. 
2- ذخیره انرژی

ظهور انرژی های نوین و تجدیدپذیر انقاب بزرگی در 
جهان به شمار می رود. اما اتفاق بزرگ دیگری در راه 

است: ذخیره انرژی حاصل از انرژی های نو. 
برای اسللتفاده از انرژی های نو به باتری نیاز اسللت. 
بنابراین با افزایش ظرفیت تولیللد انرژی های نو به 
باتری های دارای ظرفیت بیشتر نیاز خواهد بود. برای 
نخستین بار در سللال 2017 ظرفیت ذخیره انرژی 
در آمریکا به یک گیگاوات ساعت رسید. پیش بینی 
می شود، ارزش بازار باتری های مورد استفاده برای 
ذخیره سللازی انرژی های نو از حدود 2 میلیارد دالر 
در سال 2018 به بیش از 8.5 میلیارد دالر در سال 

2023 افزایش یابد. همچنین انتظار می رود ظرفیت 
ذخیره باتری ها تا سال 2023 به بیش از 10 گیگاوات 
ساعت برسد. این روند می تواند نیاز به سوخت های 
فسللیلی را کاهش دهد و در عین حال به رونق بازار 
فلز وانادیوم )مورد استفاده برای تولید باتری( منجر 

می شود. 
3- حفاری در آب های عمیق

با وجود افزایش تولید نفت شللیل، به نظر می رسد 
انقاب صنعت شیل به پایان خود نزدیک شده است. 
فصل بعدی کتاب انرژی در آب های عمیق نوشللته 
خواهد شد. بر این اساس، پیش بینی شده است که 
بین سللال های 2020 تا 2023 حفاری در آب های 
عمیق موجب افزایش تولید انرژی خواهد شللد. در 
سال 2014 میزان سللرمایه گذاری در این حوزه به 
بیش از 300 میلیارد دالر رسللید. این رقم در سال 
2015 به 155 میلیارد دالر کاهش یافت اما در سال 
2022، انتظار می رود به بیش از 200 میلیارد دالر 
برسد و با روش های ارزانتر استخراج نفت، شرکت های 
نفتی به درآمد باالیی دست پیدا کنند. شرکت های 
اکسون موبیل، شللورون و بریتیش پترولیوم در این 

زمینه پیشتاز هستند. 
4- تولید گاز طبیعی

مصرف جهانی گاز طبیعی در حال افزایش اسللت. 
براساس آمارها، بخش گاز سه برابر سریعتر از بخش 
نفت رشد می کند. اما گفته می شود، نباید این روند 

را به معنای افزایش قیمت ها دانست، چراکه گفت 
می شود روش های جدید تولید گاز ارزانتر در آمریکا از 
رشد قیمت ها جلوگیری خواهد کرد. در سال 2017 
آمریکا به صادرکننده گاز تبدیل شد و انتظار می رود 
طی دهه آینده به بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی 
جهان مبدل شود. رشد جهانی مصرف گاز طبیعی بر 
سطح قیمت ها در بازار نفت خام تاثیر خواهد گذاشت. 

5- صادرات ال ان جی
با افزایش میزان تقاضای جهانی گاز طبیعی، آمریکا 
به دنبال تحقق یکی از رویاهای دیرینه خود، یعنی 
تبدیل شدن به بازیگر اصلی صحنه انرژی جهان است. 
تحقق این رویا با افزایش صادرات گاز ال ان جی میسر 
می شود. در سال Sabin Pass ،2016 به بزرگ ترین 
ترمینال صادرات گاز ال ان جی آمریکا تبدیل شد. از 
آن زمان تاکنللون، آمریکا 12 پللروژه گاز ال ان جی 
جدید با ظرفیت صادرات روزانلله 15 میلیارد فوت 
مکعب به تصویب رسانده است. آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی کرده که بللازار گاز طبیعی جهان 

تا سال 2040 با 45 درصد رشد مواجه خواهد شد. 
بزرگ ترین رقبای آمریکا در این زمینه، روسللیه و 

قطر هستند. 
 نمودار 2، پیش بینی اوپک از میزان تقاضای جهانی 
انرژی براساس نوع سوخت در فاصله بین سال های 
2015 تا 2040 را نشللان می دهد. )ارقام براسللاس 

میلیون بشکه معادل نفت خام در روز هستند.(

)نمودار 2(

)نمودار 1(
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2020
در حال حاضر دنیا به سوی جداسازی بازار زعفران با 
توجه به اشکال مختلف آن حرکت  می کند؛ بازارهای 
زعفران رشته ای، پودر و مایع به صورت خرده فروشی، 
بر حسب تاریخ مصرف برای مصرف غذایی در حوزه 
آشللپزی، تولید محصوالت لبنی و قنادی ها کاربرد 
داشته و به عنوان عطردهنده چای نیز از آن استفاده 
می شللود؛ این گیاه همچنین در حوزه محصوالت 
پزشکی و داروسازی و آرایشی و بهداشتی )مراقبت 

از پوست، مراقبت از مو( نیز کاربرد دارد.
در سال 2015، بازار زعفران برای کشورهای هدف 
)هلند، ایران، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، اسپانیا، 
چین، بلژیک، لوکزامبورگ و ایتالیللا( تقریبا 350 
میلیون دالر ارزش داشت که انتظار می رود این رقم تا 
پایان سال 2021 تقریبا به 480 میلیون دالر برسد.

در حالی که در دوره پیش بینی نرخ رشللد ترکیبی، 
سللاالنه 5.3 درصد بللرای آن ثبت شللده اسللت، 
انتظار می رود تا اواخر سللال 2026، بللازار زعفران 
برای کشللورهای هللدف تقریبا 
620 میلیللون دالر 

ارزش گذاری شللود. بطوریکه برآورد شده است که 
این بازار بین سال های 2016 تا سال 2026 فرصت 

افزایشی بالغ بر 270 میلیون دالر خواهد داشت.
بررسی محققان حاکی از آن اسللت که تقاضا برای 
زعفران رو به باال اسللت؛ چراکه این محصول حاوی 
آنتی اکسللیدان هایی مانند زآگزانتیللن، لیکوپن، 
آلفاکاروتللن و بتاکاروتن اسللت که انسللان ها را از 
استرس، سرطان و انواع عفونت ها محافظت می کند 
و همچنین به عنوان تعدیل کننده سیستم ایمنی 
بدن عمل می کند. عاوه بر این، زعفران از کارایی های 
درمانی بسیاری برخوردار است که تقاضای آن را در 
صنعت داروسللازی افزایش می دهد. ضمن اینکه، 
تقاضا برای مصرف مواد غذایی ارگانیک در دنیا روبه 
افزایش است که همین عامل نیز باعث افزایش درآمد 

فعاالن بازار زعفران خواهد شد.

بازار زعفران برای کشورهای هدف 
تا پایان سال 2016 سللهم بخش رشته ای زعفران 
از نظر ارزش برای کشورهای هدف در حدود 55.8 
درصد بود و پیش بینی می شللود بخش رشللته ای 
همچنان از نظللر ارزش در دوره پیش بینی شللده 
نیز بللر دیگر بخش هللای زعفران 
غالب باشللد. با این حللال، انتظار 
می رود که سهم این بخش از 
نظر ارزش بازاری از سال 
2016 تا سال 2026 
به میللزان چهار 
درصللد کاهش 
یابد. سهم بخش 
پودر نیز تا پایان سال 
2016 ارزش 38.6 درصد 
را به دسللت آورد که انتظار 
می رود تا پایان سال 2026 
سللهم 43.7 درصدی را از 

نظر ارزش بازار زعفران به دست آورد.  انتظار می رود 
افزایش استفاده از پودر زعفران برای کاربرد صنعت 
غذا و نوشیدنی و نیز در صنعت پزشکی، باعث رشد 
درآمد بخش ها در طول دوره پیش بینی شده شود. 
سهم ارزش بازاری بخش مایع نیز تا پایان سال 2016 
به نسبت 5.6 درصد پیش بینی شد که انتظار می رود 
این بخش یک درصد از سللهم خود را در طول دوره 

پیش بینی شده از دست بدهد.
 

تجزیه و تحلیل جذابیت بازار زعفران 
انتظللار می رود که بخللش پودر زعفران نرخ رشللد 
ترکیبی سللاالنه نسللبتا باالیللی را در طللول دوره 
پیش بینی ثبت کند. همچنین پیش بینی می شود 
بخش رشته ای احتماال نرخ رشللد ترکیبی ساالنه 
4.5 درصد از لحاظ ارزش را در مدت زمان پیش بینی 
شده ثبت کند. بخش مایع نیز رشد متوسطی را نشان 
می دهد و مقدار نرخ رشد ترکیبی ساالنه 3.1 درصد 
را از نظر ارزش در طول دوره پیش بینی شده به ثبت 
برساند که در دسترس نبودن و کم بودن محصوالت 
به صللورت مایع ممکن اسللت رشللد درآمد بخش 

مربوطه را در دوره پیش بینی شده کاهش دهد.

پیش بینی و تحلیل بازار زعفران ایران
در سال 2015، بازار زعفران در ایران تقریبا به میزان 
220 میلیون دالر ارزش داشت که انتظار می رود تا 
پایان سللال 2021 این رقم به بیش از 300 میلیون 
دالر برسد. احتماال بازار زعفران ایران در اواخر سال 
2026 نزدیک به 400 میلیون دالر ارزش داشللته 
باشد و نرخ رشللد ترکیبی سللاالنه را در مقایسه با 
مدت زمان پیش بینی شللده 5.7 درصد ثبت کند. 
البته برآورد شده بود که در سال 2016 ارزش بازار 
زعفران ایران به طور مطلللق نزدیک به 15 میلیون 
دالر و بیشتر از سللال 2015 باشد؛ همچنین پیش 
بینی می شود بین سال های 2016 تا 2026 امکان 
افزایش تقریبا 180 میلیون دالری برای ارزش بازار 

زعفران ایران فراهم شود.

آثار منفی تولیـد زعفران تقلبی بـر بازار طالی 
سرخ

رشللد بازار جهانی زعفران به دلیللل تولید زعفران 
جعلی تحت تاثیر قرار می گیللرد. زعفران تقلبی در 
قیمت های بسیار پایین فروخته می شود که بر رشد 
کلی بازار تاثیرگذار است. تجارت زعفران تقلبی بر 
تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده اثر داشللته و 
بر حسن نیت تولیدکنندگان تاثیر منفی می گذارد. 
عاوه بر این، با کاهش اعتبار بازار، نبود مقررات دولتی 
و گام هایی جهت کنترل جریللان زعفران تقلبی در 
بازار، انتظار می رود در طول دوره پیش بینی، رشللد 

بازار تحت تاثیر قرار گرفته و محدود شود. 

ـل   زعفران 2020
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سللازمان خواربللار و 
کشللاورزی ملل متحد 
)فائو( بر این باور است که تولید جهانی گندم در فصل 
کشت 2019-2018 میادی با کاهش 4.3 درصدی 
مواجه می شود. بر این اساس پیش بینی می شود، کل 
تولید گندم جهان به 728 میلیون تن بالغ شود. استرالیا، 
چین، روسیه و ناحیه یورو از دالیل اصلی کاهش تولید 
گندم هستند و می توان گفت، این کشورها دلیل اصلی 
کاهش تولید در چشم انداز جهانی نیز به شمار می روند. 
تولید در آمریکای جنوبی و شمالی با افزایش پیش بینی 
شده است. در عین حال برآورد می شود، مصرف جهانی 
گندم برای تولید غذا یک درصد بیشتر شود. با توجه به 
اینکه پیش بینی می شود، تولید جهانی گندم از میزان 
مصرف کمتر شود، بنابراین ذخایر جهانی گندم در سال 

2019 کاهش خواهد داشت.

  پیش بینی رابوبانک
»رابوبانک« یکی از موسسه های مالی تخصصی در 
زمینه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی با اشاره به 
عوامل تهدیدکننده ثبات قیمت مواد غذایی در سال 
2019 اعام کرد: سه عامل می تواند ثبات قیمت ها را 
تحت تاثیر قرار می دهد. این بانک در گزارش ساالنه 
خود با بررسی چشللم انداز 15 محصول کشاورزی 
همراه با گوشت قرمز و غذاهای دریایی در سال 2019 
اعام کرد: در حالی که محیللط قیمتی محصوالت 
کشللاورزی کم نوسللان باقی می ماند، اما تنش های 
ژئوپلیتیکی، سیستم آب و هوایی النینو و بیماری های 
موثر بر دام می تواند سبب بروز بی اطمینانی به چشم 
انداز 2019 شود. رابوبانک با اشاره به وضعیت سویا در 
سال آینده بر این باور است که سویا بیشترین تاثیر را از 
جنگ تجاری آمریکا و چین خواهد پذیرفت، به طوری 
که پیش بینی این بانک نشان می دهد که واردات سویا 
چین به دلیل محدودیت های تجاری به کمتر از 90 

میلیون تن برسد. همچنین در صورت خرید چین از 
دیگر نقاط، کشاورزان آمریکایی با مشکل اشباع بازار 
سویا مواجه خواهند شد و شاید ذخایر تا پایان سال به 
دو برابر سطح کنونی بالغ شود. »استفان وگل«، مدیر 
بخش بازار کاالی کشاورزی رابوبانک در این زمینه 
اظهار کرد: جنگ تجاری بزرگ تریللن تهدید برای 
کشاورزان به شمار می رود و از آنجا که انتظار می رود 
دالر در سال آینده قوی بماند، این موارد در مجموع 

چالشی برای بخش سویا در آمریکا خواهد بود.
با این وجود، چینی ها شاید در صورت حل اختاف 
ها، برای خرید بخشی از سویا از آمریکا اقدام کنند، 

ولی بهبود کامل در این زمینه بعید به نظر می رسد. 
در عین حال رابوبانک با پیش بینی شیوع تب خوکی 
در آفریقا، اعام کرد: این مسللاله می تواند به تولید 
جهانی گوشللت خوک آسیب برسللاند و با توجه به 
کاهش عرضه، افزایش قیمت و واردات بیشللتر این 
کاال، چین متحمل زیان می شللود. البته داسللتان 
مشابهی برای گوشت مرغ وجود دارد، به طوری که 
افزایش خطر بروز آنفلوآنزای مرغی سللبب نگرانی 
مصرف کنندگان و نوسان شدید در قیمت ها خواهد 
شد. این بانک پیش بینی کرد، برخی بازارها به دلیل 
تاثیر این مسائل شاهد تغییر مصرف به سمت گوشت 
گاو و غذاهای دریایی خواهند بود. از طرفی، رابوبانک 
با اشاره به احتمال 80 درصدی وقوع پدیده النینو در 
نیمکره شمالی تا اواخر زمستان پیش بینی کرد، این 
پدیده می تواند باعث بی اطمینانی بیشتر نسبت به 

بازار محصوالت کشاورزی شود.

  افزایش سطح کشت گندم و ذرت آمریکا
براسللاس پیللش بینللی وزارت کشللاورزی آمریکا 
)USDA(، کشللاورزان آمریکایی در سللال 2019 
میادی در حالی گندم و ذرت بیشتری می کارند که 
سطح زیرکشت سللویا را کاهش خواهند داد. بر پایه 

این گزارش، بعد از سال 2019 سطح زیرکشت گندم 
در آمریکا کاهش خواهد یافت و هرچند در سال های 
بعدی و طی دوره 10 سللاله تا سللال 2028 سطح 
زیرکشللت با افزایش مواجه خواهد شد، اما به سطح 

سال 2019 نخواهد رسید.  
در مورد ذرت، پیش بینی USDA نشان می دهد که 
سطح کشت برای دو سال افزایش خواهد یافت. در 
مورد کشت سویا هم پیش بینی ها حاکی از افت سریع 
در سال 2019 و بعد از آن افزایش سطح زیرکشت تا 
یک دهه )تا سال 2028( است. سطح زیرکشت گندم 
آمریکا در سال 2019 با رشد 6.6 درصدی حدود 51 
میلیون جریب پیش بینی شده است. همچنین تولید 
گندم این کشور در سال 2019 حدود 47.8 بوشل 
در هر جریب پیش بینی شده است. از طرفی برداشت 
ذرت آمریکا در سال 2019 نیز با رشد 4.3 درصدی 

میلیون بوشل به 84.6 میلیون بوشل خواهد رسید.

  کاهش صادرات ذرت آرژانتین
همچنین وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی کرده 
تولید ذرت آرژانتین در فصل کشت 2018-2019 
به 41.5 میلیون تن برسد که 500 هزار تن باالتر از 
برآوردهای قبلی است. همچنین پیش بینی می شود 
که صادرات ذرت آرژانتین در این فصل به 26 میلیون 
تن برسللد که یک میلیون تن کمتر از برآورد قبلی 
است. دولت آرژانتین اوایل سللپتامبر برنامه جدید 
مالیاتی را اجرایی کرد که براساس آن برای صادرات 
ذرت، مالیاتی معادل 4 پزو آرژانتین در هر دالر وضع 
می شللود. بر مبنای قیمت های مبادله ای در نوامبر 
2018، میزان مالیات معادل 10.5 درصد محاسبه 
شد. با وجود اینکه برنامه جدید مالیاتی دارای تاثیر 
منفی بر بازده ذرت خواهد بود، اما سللطح زیرکشت 
تنها مقدار کمی نسبت به برآورد قبلی کاهش خواهد 

داشت.

»رابوبانک« برای سال 2019 پیش بینی کرد

3 عامل بی ثباتی بازار کشاورزی 

International بیـن ا لمـلـل

  پرویز امانیان



66

سـیزدهمین کنفرانس بین المللی روغن 
و دانه های روغنی ماه گذشـته با همکاری 
و مشـارکت بورس دالیان و بورس مالزی 
در گوانگ ژوی چین برگزار شـد.  »وانگ 
فنگ های«، مدیرعامل بورس دالیان، در 
این رابطه ابراز داشـت که بـورس دالیان 
برنامه های گسترده ای برای ورود به طرح 
بزرگ تجـارت جـاده ابریشـم و کمربند 
جنوب آسـیا و یک بازار بین المللی برای 
معامالت دانه هـای روغنـی و روغن خام 
براسـاس یوان چین دارد. بـه گفته وانگ 
فنگ، بازار دانه هـای روغنی و روغن خام 
یکی از محصوالت و قراردادهای سـنتی 
بورس دالیان چین اسـت. طی 25 سـال 
گذشـته، بازار روغن و دانه هـای روغنی 
همـواره در خط مقـدم بازارهـای کاالیی 
چین قرار داشته و به بخش واقعی اقتصاد 
خدمات ارزنده ای ارائه نموده اسـت.  این 
قراردادهـا از چنـد منظر 
حائز اهمیت اند: نخسـت 
اینکـه قراردادهای آتی 
دانه هـای روغنی یکی 
بـی  و  سـالم ترین  از 
نقص تریـن بخش هـای 
بـورس دالیان اسـت که 
می توانـد یـک تحول 

راهبردی و بین المللی را بـرای این بورس 
به ارمغان آورد. دوم اینکه با توجه به نقش 
اقتصاد دانه های روغنی در چارچوب اقتصاد 
چین، این بخش یکی از موتورهای محرک 
بازار بورس دالیان و از جمله عوامل کلیدی 
موفقیـت این بـورس در تبدیل شـدن به 
یـک مرکز مبـادالت قراردادهـای آتی به 
شـمار می رود. سـوم اینکه بازار  دانه های 
روغنی بستری برای کسب تجربه و توسعه 
بر پایه ایـن محصول و پیشـرو در نوآوری 
سـازمانی و نهادی درخصوص قراردادهای 
آتی بورس دالیان بوده است. مورد چهارم 
نیز، ایـن قراردادها درخط مقدم توسـعه 
بورس دالیان قـرار دارند. بـه گفته فنگ، 
اقتصـاد جهانی هـم اکنون بـا چالش ها و 
نااطمینانی های روزافزونی مواجه اسـت. 
به طور اخص در چین، بخش عرضه و فروش 
در بازار کشـاورزی بورس دالیـان، تغییر 
در الگوی تجارت سـویا، اسـتفاده از سویا 
به عنوان خوراک دام و سایر عوامل 
به طور گسترده ای بازار دانه های 
روغنـی امسـال را تحـت تاثیر 
قرار داده انـد و ضرورت ها و نیازهای 
جدیـدی را در رابطـه بـا 
ایجاد تحوالت بیشـتر و 
عمقی تری در کارکردهای 
بازار قراردادهای آتی دانه های 
روغنی و روغـن خام مطرح 
ساخته است. در این بستر، 
بورس دالیان از ابتدای سال 
جاری، خود را بـا تغییرات و 
تحـوالت بازارهـای نقدی و 

نیاز شـرکت ها وفق داده و این روند بهبود 
و کارایی را با عمق بخشی به ابعاد این بازار 
تداوم بخشیده است. یکی از این اقدامات، 
توسعه و گسترش بازار قراردادهای اختیار 
دانه هـای روغنی، بین المللـی نمودن این 
بازار و ایجاد و تقویت ساختاری بورسی بر 
پایه محصوالت متنوع و بی محدودیت برای 
حضور سـرمایه گذاران داخلـی و خارجی 
اسـت. در حوزه مدیریت ریسک و پوشش 
نوسـانات بازار، بورس دالیان در نظر دارد 
نسـبت به راه انـدازی و ایجـاد پرتفوهای 
سرمایه گذاری در اختیار معامله بر روی این 
محصوالت، افزایش سفارشـات معامالتی، 
بهینه سازی بازارسـازی در این قراردادها 
و همچنین افزایش معامله گـران از طریق 
کاهـش هزینه هـای مبادالتـی و ارتقـای 
کارایی بـازار گام بردارد. در همین راسـتا، 
بورس دالیان در نظر دارد طی دو اقدام مهم 
نسبت به توسعه همه جانبه این بازار اقدام 
نمایـد؛ گام اول راه انـدازی قراردادهـای 
سـویای درجه 1، سـویای دو و روغن پالم، 
و گام بعـدی، راه انـدازی قراردادهـای 
دانه های روغنی بر پایه تسویه یوآنی برای 
سرمایه گذاران و مشتریان خارجی. در این 
راستا، تدوین مقررات جدید برای این بازار 
با رویکرد تسهیل حضور مشتریان خارجی 
و داخلی در دستور کار قرار دارد. در تکمیل 
این فرآیند، بورس دالیان امسـال اقدام به 
راه اندازی "طرح تضمین درآمد کشاورزان" 
نموده که حدود 300 هزار تن سویا، 8 هزار 
خانوار و 64 تعاونی کشـاورزی را پوشـش 

داده است. 
در کنار ایـن اقدامات، طرح هـای دیگری 
همچون گسـترش طرح قراردادآتی بیمه 
و توسـعه زمین هـای کشـاورزی و مراکز 
جمعیتی روسـتایی در دسـت اجـرا قرار 
دارد.  مدیرعامل بورس دالیان در پایان به 
طرح های دیگر این بـورس برای پذیرش و 
راه اندازی قـرارداد آتی غـالت تراریخته، 
اختیـار معاملـه ذرت، توسـعه پژوهـش، 
راه اندازی قرارداد آتی برنـج گرد، فلفل و 

اختیار معامله سنگ آهن اشاره کرد. 

  نـقشۀ چینی هـا
 برای بازار دانه های روغنی 

س 
مدیرعامل بور

شریح کرد
دالیان ت

ـل
مـل

ن ا ل
بيـ
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بررسی روند قیمت کاال و سهام شرکت ملی مس ایران

 اهمیت آمارهای بورس کاال 
در تحلیل بازار سهام

سرمایه گذاران در بازار سرمایه هر روز با سـه چالش بزرگ خرید، نگهداری یا فروش سـهام های مورد معامله در بورس اوراق بهادار روبرو 
هستند. برای اینکه فعاالن این حوزه با چالش های پیش رو دست و پنجه نرم کنند،  عالوه بر مطالعه روزانه اخبار و بررسی شرایط کالن اقتصادی 
به تحلیل های مختلف اعم از تحلیل بنیادی، تکنیکال یا آماری روی می آورند. تمامی تحلیل ها از هر نوع که باشـد درصدد پاسخگویی به 
دو پرسش بزرگ برای راهنمایی سرمایه گذار جهت مواجهه با سه چالش مطرح شده است. سـئوال اول: آیا قیمت فعلی سهم برای خرید یا 

نگهداری ارزنده است؟ و سئوال دوم هدف قیمتی سهم در آینده چه خواهد بود؟
یکی از عوامل بنیادی تاثیر گذار در قیمت سهام مبلغ فروش شرکت است که در صورت سود و زیان به آن اشاره می شود. مبلغ فروش از دو 
مولفه حجم فروش محصوالت و قیمت فروش تشکیل شده است. یافتن رابطه ای بین قیمت و حجم محصوالت شرکت که در بورس کاال معامله 
می شود و قیمت سهام می تواند با دو هدف بزرگ انجام پذیرد. اول اینکه رابطه بین بورس کاال و بورس اوراق بهادار را روشن کرده و تاثیر این 
دو بازار را روی یکدیگر نشان دهد و فعاالن بازار سرمایه را با منبع جدید تحلیلی آشنا کند. دوم اینکه روش تحلیلی جدیدی را به تحلیلگران 
ارائه می دهد تا سرمایه گذاران را به وسیله آن بهتر راهنمایی کنند. این مهم که بخشی از پاسخ سئواالت مطرح شده در بازار سرمایه را می 
توان در بورس کاال یافت موضوع جدیدی نیست اما یافتن رابطه ای آماری و استفاده از داده های بورس کاال جهت پیش بینی قیمت می تواند 

آغاز راهی باشد که اهمیت بورس کاالی ایران را بیش از پیش نشان دهد.

در این سـری از مقاالت سعی شده اسـت رابطه بین سه مولفه 
قیمت محصوالت، حجم فروش محصوالت و قیمت سهام برخی 
شرکت های حاضر در بازار سهام که محصوالت شان را در بورس 
کاالی ایران نیز عرضه می کنند را به صورت آماری تفسیر کنیم. 
در واقع به این سئوال که آیا قیمت های محصوالت در بورس کاال 
رابطه ای با قیمت سهام شرکت مورد نظر در بورس اوراق بهادار 
دارد یا خیر پاسخ داده می شود. اگر ارتباطی بین قیمت ها وجود 
دارد، آیا آن را می توان با یک رابطه آماری نشان داد یا اینکه آن 
را به صورت آماری تفسـیر کرد؟ در دو مقالـه قبلی که در پیام 
اقتصادی بورس کاال منتشـر شـد، شـرکت های فوالد مبارکه 
اصفهان و پتروشیمی شازند مورد بررسـی قرار گرفتند که در 

این مقاله، شرکت ملی مس ایران مورد بررسی قرار می گیرد. 

  شکور علیشاهیمقدمه
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قیمت آماری محصوالت آن در بورس کاالی ایران هر دو میانگین روند قیمت آماری سهام شرکت صنایع ملی مس ایران در بورس اوراق بهادار و 
قیمت آماری محصوالت در بورس کاالی ایران با نوسات  میانگین صعودی است و به نظر می رسد در طول زمان برآیندی هم جهت دارند. البته

 به نوسانات قیمت جهانی مس نسبت داد.  شدیدتری نسبت به قیمت آماری سهام حرکت کرده است. این موضوع را می توان

به بررسی شدت و میزان  در ادامه با این فرض که تغییرات قیمت سهام معلول تغییرات قیمت محصوالت شرکت است، با استفاده از روابط آماری
  این رابطه می پردازیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردر بورس کاال با قیمت آماری سهام در بورس اوراق بهاداعرضه شده توسط شرکت رابطه خطی بین میانگین قیمت آماری کل محصوالت : بررسی 4شکل 
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در سطح اطمینان PValue%95شدت رابطهR2نام محصول

معنادار0.000متوسط52.1%کل محصوالت

معنادار0.000متوسط رو به قوی66.5%انواع مس کاتد

معنادار0.000قوی73.1%سولفور مولیبدن

معنادار0.000متوسط رو به ضعیف40.2%کنسانتره فلزات گرانبها

معنادار0.000ضعیف28.7%انواع مس کم عیار 

معنادار0.000متوسط رو به قوی67.4%مس مفتول

 

در سطح PValue Totalشدت رابطهR2نام محصول
PValue در سطح اطمینان PValue Linear%95اطمینان %95

Quadratic
در سطح 

اطمینان %95

بی معنا0.054معنادار0.000معنادار0.000متوسط53.0%کل محصوالت

معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000قوی80.1%انواع مس کاتد

بی معنا0.309معنادار0.000معنادار0.000قوی73.4%سولفور مولیبدن

بی معنا0.368معنادار0.000معنادار0.000متوسط رو به ضعیف40.8%کنسانتره فلزات گرانبها

بی معنا0.249معنادار0.000معنادار0.000ضعیف29.8%انواع مس کم عیار 

معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000قوی80.3%مس مفتول

 

PValue شدت رابطهR2نام محصول
Total

در سطح 
اطمینان %95

  PValue
Constant

در سطح 
اطمینان %95

  PValue
commodity

 Price 

در سطح 
اطمینان %95

 PValue
Volume

در سطح 
اطمینان %95

معنادار0.001معنادار0.000بی معنا0.818معنادار0.000متوسط58.4%کل محصوالت

معنادار0.007معنادار0.000معنادار0.003معنادار0.000قوی69.2%مس کاتد

بی معنا0.862معنادار0.000بی معنا0.702معنادار0.000قوی73.1%سولفور مولیبدن

 متوسط45.2%کنسانتره فلزات گرانبها
معنادار0.007معنادار0.000بی معنا0.667معنادار0.000 رو به ضعیف

بی معنا0.851معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000ضعیف28.8%انواع مس کم عیار 

معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000قوی70.6%مس مفتول

يل
حل

ت

جدول شماره 1

جدول شماره 2



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

71




